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No mês de maio, tivemos a melhora dos indicadores de saúde na China, 
suavizando um dos temas que estava impactando negativamente os ativos de risco. 
Assim, foi possível anunciar o fim das políticas de restrição à mobilidade, 
entretanto, ainda é incerto em quanto tempo teremos a normalização das cadeias 
produtivas e também do transporte de mercadorias. Por outro lado, está em 
discussão a implementação de embargos econômicos adicionais à Rússia por parte 
da Europa.

A bolsa brasileira apresentou uma forte recuperação, voltando ao patamar 
acima de 110 mil pontos, e foi a classe de risco com o melhor retorno do mês. 
Ativos indexados à inflação e multimercados também colaboraram positivamente. 
Como principal detrator, tivemos a renda variável global cujo resultado foi 
minimizado pela excelente performance do veículo usado para essa posição.

Apesar de estar ainda alta comparada com o seu histórico de 40 anos, a inflação dos EUA, em sua última 
divulgação, apresenta uma tendência de estabilização e a inflação projetada para o longo prazo encontra-se em 
torno de 3% a.a., permitindo ao Banco Central Americano seguir o caminho já anunciado de alta de juros e 
redução de compras de ativos no mercado.  Apesar do temor de recessão continuar, a intensidade dessa mudança 
de ciclo tende a ser menor e causar menos problemas duradouros na economia americana.

Sobre a inflação brasileira, o resultado fechado de maio será importante para termos uma melhor 
definição da dinâmica do IPCA em 2022 e 2023. Adicionalmente, teremos a reunião do COPOM em 14 e 15 de junho 
que pode encerrar o ciclo de alta. As probabilidades implícitas nos juros futuros seguem parecidas com as 
descritas na carta anterior (50 bps em junho e 25 bps em agosto). Destaca-se também o conjunto de medidas 
discutidas no executivo e no legislativo que podem impactar o IPCA de 2022 e gerar desequilíbrios fiscais futuros.

O ambiente de renda variável brasileiro segue com indicadores parecidos com aqueles descritos na carta 
anterior, mesmo com a alta recente. A relação preço/lucro do Ibovespa como um todo segue bem abaixo da sua 
média histórica; mesmo quando olhamos essa métrica excluindo os setores de commodities e bancos, o indicador 
ainda segue ligeiramente abaixo da média. Com a aproximação do período eleitoral, espera-se um aumento da 
volatilidade tal qual ocorreu em 2014 e 2018.

Portanto, novamente, mantemos o mesmo posicionamento tático para o mês de junho, com alocação 
acima da neutra para inflação e renda variável brasileiro, e com posicionamento abaixo do neutro para prefixado e 
renda variável global.

Histórico de Rentabilidade
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Carteira 1 1,32% 0,03% 1,68% 0,89% 1,23% -% -% -% -% -% -% -% 5,08%

Carteira 2 1,34% 0,56% 2,13% 0,86% 1,08% -% -% -% -% -% -% -% 5,85%

Carteira 3 1,42% 0,75% 2,45% -0,51% 1,06% -% -% -% -% -% -% -% 5,26%

Carteira 4 0,85% 0,99% 1,94% -1,08% 0,87% -% -% -% -% -% -% -% 3,85%

Carteira 5 0,85% 0,87% 1,14% -2,19% 0,69% -% -% -% -% -% -% -% 1,49%

Maio Ano

CDI 1,03% 4,34%

IRF-M 0,58% 1,82%

IMA-B 5 0,78% 6,25%

IMA-B 0,96% 4,73%

IMA-B 5+ 1,16% 3,17%

IHFA 0,95% 8,59%

IBOV 3,22% 6,22%

S&P500 0,01% -13,30%

Dólar -3,86% -15,26%

*Carteira 1 se enquadra no perfil de suitability conservador; carteiras 2 e 3 se enquadram no perfil moderado; e carteiras 4 e 5 se enquadram no perfil agressivo.
**Ativos que integram a carteira estão precificados a valor justo.
*** Trata se de uma simulação de rentabilidade de alocação
**** As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.



Tal qual feito em maio, seguiremos vendendo posição de ativos bancários, principalmente letras financeiras 
perpétuas. Esses papéis apresentaram um grande fechamento de spread nos últimos 12 meses e estamos 
ajustando a concentração nesses ativos. Adicionalmente, temos comprado emissões corporativas de prazo até 3 
anos visando reduzir o prazo médio da carteira em virtude da proximidade do período eleitoral.

Na parcela de inflação, finalizamos a alocação da parcela de crédito privado buscando um retorno adicional 
às NTN-B's, porém sem aumentar o prazo. Seguimos concentrados nos prazos de 2024 e 2025 que nos oferecem a 
rentabilidade do IPCA sem adicionar muito o risco de taxa de juros devido ao prazo. No prefixado, seguimos 
também no prazo de janeiro/24 pelo mesmo motivo.

Em multimercados, teremos a criação efetiva do fundo dedicado para investidores qualificados com a 
migração da posição dos clientes para esse fundo. Adicionalmente, foi comandado o resgate total do veículo focado 
na estratégia retorno absoluto - optamos por encerrar esse veículo. Esses valores serão aplicados, no início de julho, 
também no novo veículo de multimercado para investidores qualificados.

Em Renda Variável Brasil, através do fundo WFO Tático RV, seguimos carregando uma posição de proteção 
entre 116 mil a 110 mil pontos com vencimento em junho e também uma estrutura de ganho entre 109 e 114 mil 
pontos com vencimento em agosto. Dado o aumento de volatilidade que teremos no Ibovespa com a proximidade 
das eleições, seguiremos implementando essas estruturas de forma contra-cíclica.
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Alterações para Junho/22

Carteiras Teóricas - Alocação para Junho/22

Carteira 1 Carteira 2 Carteira 3 Carteira 4 Carteira 5

Estrutural Tático Estrutural Tático Estrutural Tático Estrutural Tático Estrutural Tático

Renda Fixa 100.0 100.0 75.0 75.0 50.0 50.0 40.0 40.0 35.0 35.0

Caixa 15.0 15.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Pré Fixado 2.5 0.0 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5 5.0 2.5

Inflação 5.0 7.5 10.0 12.5 10.0 12.5 10.0 12.5 10.0 12.5

CDI+ 77.5 77.5 45.0 45.0 25.0 25.0 15.0 15.0 10.0 10.0

Multimercado 25.0 25.0 35.0 35.0 35.0 35.0 25.0 25.0

Multiestratégia 22.5 22.5 32.5 32.5 30.0 30.0 20.0 20.0

Retorno Absoluto 2.5 2.5 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0

Renda Variável 15.0 15.0 25.0 25.0 40.0 40.0

Ações Brasil 10.0 12.5 15.0 17.5 25.0 27.5

Ações Globais USD 5.0 2.5 10.0 7.5 15.0 12.5

Parâmetros

Meta Retorno 5 anos IPCA + 3.5 IPCA + 4.0 IPCA + 5.0 IPCA + 5.5 IPCA + 6.0

Meta Volatilidade 0.5 - 2.0% 1.5 - 2.5% 4.5 - 6.5% 6.0 - 8.0% 8.0 - 10.0%

Máx. Perda Acumulada -5.50% -7.50% -15.00% -20.00% -25.00%

Horizonte de Invest. > 5 anos > 5 anos > 5 anos > 5 anos > 5 anos
*Carteira 1 se enquadra no perfil de suitability conservador; carteiras 2 e 3 se enquadram no perfil moderado; e carteiras 4 e 5 se enquadram no perfil agressivo.
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“Este conteúdo possui natureza de caráter informativa, não devendo ser entendido em hipótese alguma como recomendação de qualquer investimento ou sugestão 
de alocação por parte dos destinatários. Os ativos financeiros, fundos de investimento e/ou as carteiras administradas discutidas neste e-mail podem não ser 
adequadas para todos os investidores, tendo em vista que os objetivos de investimento, situação financeira e necessidades de cada investidor podem variar, sendo 
necessária a realização de suitability para identificar o seu perfil de investidor. Antes de realizar qualquer investimento, é preciso manter seu cadastro e perfil de 
investidor atualizados. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de 
investimento e carteiras administradas não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – 
FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto, o formulário de 
informações complementares, a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Nos casos de simulação de rentabilidade, informamos que são 
baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Ativos financeiros integrantes em carteira administrada podem não possuir 
liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada ativo, caso seja negociado 
antecipadamente”.
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