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A CRISE QUE NINGUÉM ESPERAVA

1 ENTENDA A CRISE MAIS RÁPIDA DA HISTÓRIA
1.1

Contexto econômico até o início da crise

As bolsas do mundo inteiro despencaram com o avanço do coronavírus e seus impactos sobre
a economia global. No Brasil, o mercado de ações tem enfrentado fortes quedas e a Bolsa de
valores já precisou acionar o circuit breaker (mecanismo que interrompe as negociações após
uma queda muito acentuada – leia mais na página 8) diversas vezes.
Mas afinal, como passamos de um cenário positivo para uma grave crise como a atual?
Para explicar tudo o que está acontecendo na economia - e principalmente nos investimentos -, é
importante entender um pouco mais sobre o contexto político e econômico do país até o início dessa
crise.
A verdade é que o Brasil estava atrasado em relação ao resto do mundo, que já vem em um ciclo de
crescimento de praticamente 10 anos. A economia brasileira passou por fortes recessões em 2015
e 2016.
Nesses anos, vários outros países já estavam crescendo bem mais que o Brasil – incluindo países
emergentes, europeus e os EUA. Justamente por isso havia um consenso de que nossa economia
tinha tudo para deslanchar e crescer bastante nos próximos anos.
Isso porque nós tínhamos:
Agenda de reformas para ser aprovadas

As reformas estruturais (previdência, administrativa, tributária, etc) são fundamentais para
o crescimento do país, à medida que corrigem distorções em várias áreas e trazem de volta a
confiança do investidor, tanto brasileiro quanto internacional.
A reforma da previdência foi aprovada em 2019 e o sucesso da votação aliviou a situação fiscal
do Brasil e impulsionou o mercado financeiro– o Ibovespa subiu 32% entre o começo de 2019 e o
começo de 2020.
Mas além da reforma da previdência, as reformas administrativas e tributárias também são bastante
aguardadas pelo mercado financeiro, o que simplificaria o sistema tributário e poderia diminuir a
rigidez orçamentária. Tudo isso ajudaria a bolsa continuar em trajetória de alta.
No entanto, com o avanço do coronavírus, toda discussão em relação à aprovação de reformas teve
de ser interrompida devido à gravidade da situação.
Juros mais altos do que o resto do mundo
O Banco Central brasileiro poderia cortar juros para estimular economia. A taxa básica de juros (Selic)
tem um papel estratégico no controle da inflação e na estabilização da economia brasileira. Isso
porque ela representa a taxa de juros praticados, ou seja, o “preço” que se paga pelo crédito no país.
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Quando a Selic está alta, é mais caro emprestar dinheiro, o que diminui o capital em circulação no
país e limita a inflação. Da mesma forma, se os juros estiverem muito baixos, a tendência é que os
preços dos bens de consumo aumentem.
Assim, o governo usa a taxa básica de juros como uma maneira de controlar o excesso de dinheiro
em circulação, guiando assim os rumos da economia.
Provável migração de investimentos em renda fixa para investimentos na economia real
Por mais que nossos juros sejam altos comparados com outros países desenvolvidos, eles estão
em seu menor nível da história. Afinal, o investidor de renda fixa brasileiro estava acostumado com
juros acima de 10% ao ano.
Agora, com juros na faixa de 4% ao ano, o retorno do investidor está muito aquém do que em
anos anteriores. Isso estimula que as pessoas tirem seu dinheiro da renda fixa e invistam em seus
próprios negócios para poderem ter uma renda mais alta. Com isso, a economia é estimulada.
Ou seja, o sentimento era de otimismo
Todos esses fatores listados acima vinham se consolidando em 2020. Após a aprovação da reforma
da previdência, em 2019, a Câmara e o Senado já vinham se articulando para votações de novas
reformas, como a tributária, administrativa, além de outras.
Em relação aos juros, a expectativa era que continuassem caindo.
O que os investidores pensavam?

"

O Brasil ainda está atrasado em relação ao resto do mundo em vários aspectos (nível de
juros, reformas, crescimento da economia, etc). Ainda temos muito para crescer, afinal,
diferentemente de outros países, ainda tínhamos ferramentas para estimular a economia
via cortes de juros e reformas estruturais. Já em países da Europa, nos EUA e em muitos
emergentes, o cenário era de exaustão do ciclo econômico: eles já tinham cortado os juros
para perto de zero e vinham de um ciclo de alta da economia de cerca de 10 anos.

1.2 Com a crise, tudo mudou
No começo desse ano, havia a expectativa de que o Brasil cresceria acima de 2%. No entanto,
à medida que a crise provocada pelo coronavírus foi se espalhando pelo mundo, as previsões
começaram a mudar muito rapidamente.
Vamos entender o que aconteceu:
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Queda na oferta de produtos
A crise provocada pelo coronavírus começou na China no final do ano passado. Em
janeiro e fevereiro, houve o fechamento de fábricas no país, já que todos estavam
em quarentena.
Com isso, produtos produzidos na China deixaram de sair das fábricas. Como o país
é um grande importador, houve um impacto nas cadeias de produção globais, incluindo o Brasil. Ou
seja, a oferta de produtos já começava a ser comprometida.
Queda na demanda por produtos e serviços
Desde as primeiras semanas de março, praticamente o mundo todo entrou em
quarentena, começando por países da Europa, EUA, e finalmente o Brasil. Com
o fechamento de todo comércio, shoppings centers, cancelamentos de voos e
eventos e praticamente toda população dentro de suas casas, houve um impacto
extraordinário na demanda.
Conclusão:
Houve um choque tanto do lado da oferta quanto da demanda. Não é exagero dizer que o mundo
parou. E vai ficar parado até que a curva de crescimento exponencial do coronavirus desacelere.
Isso pode levar semanas, um mês, ou talvez mais. Ninguém sabe ainda o tempo exato necessário
para que essa curva pare de crescer exponencialmente.
1.2.1 O impacto no mercado financeiro

A grande preocupação do mercado é que a mesma desaceleração que está
acontecendo na China em relação à produção industrial, vendas do varejo e
crescimento do PIB também comece a acontecer em todos os outros países e o
mundo entre em uma recessão global.
Uma recessão pode ser caracterizada por um longo período de queda no
crescimento da economia de um país. Quando há dois trimestres seguidos de
queda no PIB (Produto Interno Bruto), o país entra na chamada “recessão técnica”. Quando falamos em uma
possível recessão global, entende-se que a maior parte dos países do mundo pode passar por um longo
período de queda do PIB.
Importante entender:
A Crise é forte e não há como saber quanto tempo ela vai durar. Além disso, há muitas
dúvidas sobre como será a recuperação após a crise.
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Será uma recuperação rápida (curva em V)?

O gráfico em formato de V indica uma queda abrupta no crescimento da economia, mas ao mesmo tempo, a
recuperação é tão rápida quanto a queda.

Ou será uma recuperação mais lenta (curva em U)?

O gráfico em formato de U é formado quando o crescimento da economia sofre uma forte queda e permanece
em níveis baixos por bastante tempo, até que comece um movimento de alta novamente.
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O que é o PIB?
O PIB (Produto Interno Bruto) nada mais é do que o conjunto de todos os bens e
serviços produzidos em um país durante determinado período. Ou seja, desde
o “pãozinho” até um luxuoso apartamento construído, tudo isso entra no
cálculo do Produto Interno Bruto do país no ano em que foi produzido.
Neste tipo de cenário de recessão com o encolhimento do PIB, os lucros
das companhias acabam sendo muito impactados e isso reflete diretamente no preço
das ações. Além disso, a aversão ao risco aumenta consideravelmente, o que também
influencia em todo mercado financeiro.
Ponto positivo: os governos estão atuando fortemente para tentar combater a crise em todo o
mundo:

** Vários estímulos à economia estão sendo anunciados, com objetivo de diminuir os impactos da
crise.
** Quando a curva de contaminação pelo vírus parar de crescer, esses estímulos ainda estarão
valendo e deverão durar ainda por mais tempo. Isso pode fazer com que a recuperação do mercado
financeiro seja mais rápida.
1.2.2 Outros fatores que pesaram no Brasil
A crise do petróleo no meio da pandemia
Como se não bastasse o coronavírus fazer as bolsas do mundo todo desabarem, um outro
fator abalou o mercado: a crise no petróleo, após Arábia Saudita e Rússia interromperem
uma parceria de mais de quatro anos.
Sem acordo entre os dois países na última reunião da Opep (grupo que inclui os maiores
produtores de petróleo do mundo ), o preço do barril chegou a cair 31% em um único dia,
na maior baixa desde a Guerra do Golfo de 1991.
O reflexo disso na bolsa brasileira foi imediato: no dia em que a reunião terminou, as ações da Petrobras
desabaram 30% em meio às incertezas sobre os impactos deste novo cenário. O Ibovespa, que tem forte
concentração nas ações da estatal despencou12%.

7

A CRISE QUE NINGUÉM ESPERAVA

Fator político

O fator político também piorou no Brasil recentemente. Os embates entre os
poderes executivo, legislativo e judiciário também refletem no preço das ações.
A manifestação do dia 15 de março, que teve participação do presidente Jair
Bolsonaro, tinha intenção justamente pressionar o Congresso Nacional.
O problema é que essa disputa gera preocupações sobre o futuro da agenda de
reformas, que já enfrentava o desafio do calendário apertado em função das eleições municipais. Com
incertezas sobre as reformas, os investidores temem que o país cresça menos e isso vai refletir no
preço das ações das empresas listadas na Bolsa.

1.3 Conceitos para entender o noticiário econômico
Circuit breaker:
O circuit breaker é um mecanismo disparado pela bolsa para interromper a sessão
quando ocorrem oscilações muito bruscas e atípicas no mercado de ações.
Desta forma, toda vez que isso acontece no mercado, a ferramenta é acionada para que os
investidores se acalmem e possam rebalancear suas ordens de compra e venda.
O “circuit breaker” na B3 funciona assim:
•

se o Ibovespa atingir o limite de baixa de 10% (em comparação ao dia anterior), os negócios serão
interrompidos por meia hora.

•

reaberto o pregão, se houver oscilação negativa de até 15%, a interrupção se dá por mais uma hora.

•

voltando a funcionar, com queda de 20%, ocorre suspensão dos negócios por prazo a ser definido
pela Bolsa. Nessa hipótese, a decisão deverá ser comunicada ao mercado. De qualquer forma, na
última meia hora de pregão, as negociações acontecerão.

VIX
O VIX (Volatility Index) é um índice que indica momentos de grande nervosismo do
mercado. Esse indicador mede as expectativas dos investidores para os próximos
30 dias em relação às ações que compõem o S&P 500 (Índice que concentra as
empresas listadas mais relevantes dos Estados Unidos). Quanto mais alto forem os
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números do VIX maior tende a ser a incerteza global entre os investidores – justamente por isso ele é
conhecido como “O índice do medo”.
Volatilidade

É a variação de preço de um ativo (ação, título público, fundo ou qualquer outro).
Quando uma ação está muito volátil, por exemplo, significa que seu preço está
mudando muito rapidamente, muitas vezes sem uma direção definida – ou seja, o
preço sobe e desce de maneira abrupta.
Hedge
Hedge é uma estratégia usada nos investimentos para proteção contra as oscilações do
mercado, minimizando os riscos dos investidores. A ideia do Hedge é reduzir a volatilidade
da carteira. Ele pode ser feito de várias formas, comprando ativos que cumpram um papel de
proteção. No entanto, da mesma forma que se consegue uma proteção, em geral se renuncia
a ganhos superiores
Risco país
O Risco-País mede a desconfiança de investidores em determinada economia. Para se medir
esse risco o mercado costuma considerar o preço do CDS (Credit Default Swap), uma espécie
de seguro contra calote das dívidas (tanto de empresas quanto de governos). Ou seja, quanto
mais caro estiver o preço do CDS de um país, mais arriscado é investir nos títulos daquela
nação.
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2 O QUE PODEMOS APRENDER COM AS CRISES DO PASSADO
2.1 A crise de 1929

Entre 1925 e 1929, os mercados norte-americanos respiravam aliviados com a reviravolta
da economia do país. De devedores, os Estados Unidos se tornaram credores da economia
mundial após a primeira guerra, eram os maiores fornecedores e financiadores da reconstrução dos países europeus que haviam sido destruídos pelos conflitos.
O preço das ações subia vertiginosamente. O índice Dow Jones vinha de cinco anos consecutivos de altas e
esses ganhos passaram a atrair muitos investidores para a bolsa, o que gerou uma onda de especulação.
No auge da valorização das ações, em setembro de 1929, os investidores começaram a olhar para a economia norte-americana e a perceber que a situação não estava tão boa quanto o preço das ações indicava.
Desde 1926 os países europeus já tinham começado a caminhar sozinhos novamente e estavam comprando bem menos produtos dos Estados Unidos.
2.1.1 O crash da Bolsa de NY e o início da grande depressão
Com muita oferta de produtos, mas poucos consumidores, o problema estava tomando forma. O
ritmo de desaceleração que atingiu a economia tinha demorado para ser percebido no mercado acionário. Os agricultores estavam estocando produção e a indústria demitia e reduzia o ritmo, gerando
capacidade ociosa. Ainda assim, o preço das ações ainda estava lá em cima.
Mas chegou um momento que a Bolsa norte-americana cedeu. Depois de dois meses de muita volatilidade, com duras baixas e algumas tentativas de recuperação, o pregão de 24 de outubro de 1929
marcou o dia do crash.
Uma onda de pânico tomou conta do mercado naquela quinta-feira, quando todos queriam vender suas
ações a qualquer preço. Como consequência, o índice Dow Jones caiu 12,9% apenas no dia 24 de outubro,
data em que uma multidão tomou Wall Street e gerou muito tumulto na NYSE (New York Stock Exchange).
A data marcou o início da Grande Depressão nos EUA. Durante uma década, o desemprego e a recessão
tomaram conta do país. O colapso na economia americana logo se espalhou pelo mundo, já que os Estados Unidos haviam se tornado o principal financiador dos países da Europa após a Primeira Guerra
Mundial.
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O Índice Dow Jones
Um dos principais índices acionários das bolsas de valores dos EUA, o Dow Jones reflete o desempenho médio das cotações das ações das trinta maiores e mais importantes empresas norte-americanas negociadas na NYSE e na Nasdaq. Foi criado em
1896 por Charles Dow, editor do The Wall Street Journal e fundador do Dow Jones &
Company. Apesar de ser conhecido como o índice industrial, a composição setorial
das 30 empresas que o compõe é bastante diversificada.

2.2 As crises do petróleo na década de 1970

Na década de 1970, diversas crises foram provocadas por conta do petróleo. Em 1973,
por exemplo, em protesto pelo apoio prestado pelos Estados Unidos a Israel durante
a Guerra do Yom Kippur, os países árabes organizados na OPEP aumentaram o preço
do petróleo em mais de 400%.
Para se ter ideia, em março de 1974, os preços já tinham subido de 3 para 12 dólares por barril.
Em 1979, houve um outro “choque do preço do petróleo”, durante uma intensa crise política no Irã.
Entre 1979 e 1981 o preço do barril aumentou de 13 para 34 dólares.
Entre outros fatores, esse aumento do preço do petróleo provocou uma forte alta na inflação dos
EUA. Em Março de 1980, a taxa de inflação atingiu o pico de 14,8% ao ano e o presidente do FED
(Banco Central norte-americano) Paul Volcker, decidiu subir fortemente a taxa de juros do país, colocando-a no nível recorde de 22,36% em julho de 1981.
O Brasil acabou fortemente impactado, já que os juros de sua dívida com os EUA aumentaram para
níveis altíssimos, o que fez com que o governo brasileiro decretasse a moratória (interrupção no pagamento de sua dívida).

2.3 A crise asiática de 1997

A Crise Asiática de 1997 começou na Tailândia quando o governo daquele país decidiu
tornar o câmbio flutuante, desatrelando sua moeda (baht) do dólar.
O colapso monetário da Tailândia logo se espalhou para o Sudeste Asiático e atingiu
em cheio a Malásia, Indonésia, Filipinas e Coreia do Sul até chegar ao Japão, afundando as cotações
das moedas e desvalorizando todo mercado de ações.
No entanto, o que parecia ser apenas uma crise regional se converteu no que se denominou “a primeira grande crise dos mercados globalizados.
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O que é câmbio flutuante

O câmbio flutuante é tipo de regime cambial caracterizado pela liberdade das cotações,
que “flutuam” conforme as variações de oferta e demanda de moeda no mercado. O
oposto do câmbio flutuante é o câmbio fixo, que é estiipulado pelo próprio governo.

2.4 A crise do câmbio no Brasil

A crise do câmbio do início de 1999 também é conhecida com a maxidesvalorização
do real. a maxidesvalorização do real, no início de 1999. Desde a metade do segundo semestre de 1998, o mercado vinha alertando que o regime de câmbio fixo (regulado pelo
governo) no Brasil estava se tornando insustentável.
A economia começava a ficar cada vez mais desestruturada e o estopim aconteceu quando o então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, decretou moratória (calote) da dívida do estado, logo nos primeiros
dias de 1999.
No dia 12 de janeiro de 1999, e o então chefe do Banco Central, Gustavo Franco, pediu demissão e deu lugar a Francisco Lopes, que antes era diretor do banco. Era a deixa para que o regime de câmbio fixo deixasse
de existir no Brasil e desse lugar à banda diagonal endógena, uma espécie de “meio termo” para o câmbio
flutuante . O real desvalorizou nada menos do que 60% naquele mês.

2.5 A crise da bolha da internet

No ano 2000, o mundo não estava nem perto de chegar ao desenvolvimento tecnológico observado atualmente. As redes sociais sequer engatinhavam e poucas pessoas
tinham internet banda larga. Entretanto, as perspectivas para o setor de tecnologia
eram extremamente positivas, principalmente nos Estados Unidos, o que levou diversos investidores a fazerem aportes muito altos nas chamadas empresas “pontocom”.
A formação da bolha das empresas de informática se deu entre os anos de 1995 e 2000. Ao longo
de mais de cinco anos, as bolsas de valores dos EUA tiveram como principal destaque a forte alta
dos preços de ações de companhias deste setor. Entretanto, em março dos anos 2000, o “sonho”
acabou.
O clímax – e a posterior queda – deste período se deu no dia 10 de março de 2000, quando o índice
Nasdaq – a bolsa eletrônica dos EUA – chegou a 5.132,52 pontos, sua máxima histórica.
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O crescimento da bolha
Com a alta confiança do mercado nas empresas do setor frente aos lucros futuros e com o alto valor
de capital disponível, muitos investidores passaram a apostar nas “pontocom” sem levar em conta os
métodos tradicionais de avaliação dos ativos.
Algumas das companhias chegaram mesmo a oferecer seus serviços inicialmente de forma gratuita
para reconhecimento da marca, que seriam cobrados posteriormente. As ofertas públicas iniciais
de ações serviam como fonte de capital para as empresas, em um momento em que elas ainda não
eram capazes de gerar renda.
Em meio às dificuldades de avaliação das empresas, muitas ações tiveram valorizações extremamente altas e inconsistentes. Com isso, em apenas seis meses, o índice Nasdaq registrou alta de
83%.
Bolha estoura
De acordo com muitos especialistas, a corrupção corporativa foi um dos principais motivos para o
“estouro da bolha”, uma vez que muitas empresas envolveram-se em fraudes, com falhas graves e
dívidas “maquiadas” no balanço.
Quando a Bolha estourou, os índices acionários sofreram um forte baque e o Brasil sentiu os impactos por meio do Ibovespa, que também apresentou forte recuo.

2.6 A crise de 2008

No dia 15 de setembro de 2008, os mercados amanheceram diferentes: naquele dia, o banco
de investimentos Lehman Brothers, o quarto maior dos Estados Unidos, anunciou a concordata, um dia depois das negociações de compra da instituição darem errado.
O colapso do banco foi a “gota d’água”, levando a economia mundial a maior crise desde a
Grande Depressão. Quando o Lehman Brothers quebrou, a economia norte-americana já vinha sofrendo há
alguns meses com a crise do subprime, que são créditos de alto risco.
Além de crédito imobiliário, os créditos subprimes envolviam também cartões de crédito e aluguel de carros
e eram concedidos, nos EUA, a clientes sem que fosse comprovada a renda e/ou com histórico ruim de crédito.
As dívidas eram “roladas”, fazendo com que a valorização dos imóveis se tornasse possível ao permitir que
os mutuários obtivessem novos empréstimos de forma a liquidar os anteriores, em atraso, dando o imóvel
como garantia. Contudo, a queda dos preços dos imóveis levou várias instituições para uma situação de insolvência e gerando os “créditos pobres”.
13
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Quando todo esse sistema “ruiu”, os mercados acionários de todo o mundo foram fortemente impactados.
No Brasil, a bolsa acionou o circuit Breaker seis vezes em 2008. Naquele ano, o Ibovespa acumulou queda
de 41%, a maior baixa anual desde 1972.

2.7 Como o Brasil se comportou diante dessas crises?

O histórico do desempenho do Ibovespa durante todas essas crises mostra que nosso
mercado acionário sofre com as crises mundiais. Apesar de o Brasil ter uma economia
relativamente “fechada”, sempre há impacto de crises globais em nossos mercados.
Importante destacar que não é apenas o mercado financeiro que sofre com as crises –
toda a economia acaba sendo abalada pelos impactos dessas turbulências.
Um fato observado é que quando enfrentamos uma crise global, nossa economia consegue se recuperar um pouco mais rápido do que nas crises nacionais. Mas isso vai depender muito das escolhas
político – econômicas que serão adotadas tanto para conter o avanço da crise quanto para amenizar
seus impactos nos mercados.
Um ponto favorável é que nosso sistema financeiro é extremamente sólido – considerado um dos
mais seguros do mundo. Isso dá mais tranquilidade para os investidores atravessarem períodos mais
confusos, já que sabem que há uma forte regulação e acompanhamento por parte dos órgãos responsáveis.
Além disso, os bancos brasileiros possuem regras bastante rígidas em relação a alavancagem e capital disponível para empréstimo, medidas pelo índice de Basileia, o que também garante maior segurança do mercado financeiro em geral.
O índice de basileia
Índice de Basiléia é a relação entre o patrimônio da instituição financeira e o valor dos
seus ativos ponderados pelo risco. É conhecido também como índice de solvência da
instituição financeira. Na prática, é a melhor forma de saber o risco que o investidor corre
ao aplicar seus recursos em um banco, corretora ou financeira.
O acordo de Basileia III indica que as instituições financeiras precisam ter um índice mínimo de 8%. No Brasil, essas instituições têm um índice médio de 16%, ou seja, o dobro do
mínimo exigido.

2.8 A psicologia do investidor
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2.8.1 Efeito de manada
O feito de manada é um movimento estudado pelas finanças comportamentais que se forma quando o investidor segue o que a maioria está fazendo, sem raciocinar direito. Nas grandes quedas da Bolsa, isso pode
provocar perdas dolorosas.
Quem nunca ouviu que para se dar bem no mercado acionário é preciso comprar na baixa - quando todos
estão vendendo e as ações estão descontadas - e vender na alta, quando o preço está “inflado” e muitas
vezes acima do valor justo da empresa.
Mas o problema é que muitos investidores não têm preparo emocional para lidar com isso, acabam seguindo
a manada e amargam fortes perdas.
Casos típicos de efeito manada são facilmente identificados quando há pânico nos mercados.
Com a crise provocada pelo coronavírus, as bolsas do mundo todo desabaram, causando um enorme desconforto nos investidores – principalmente os menos experientes.
No Brasil, o Ibovespa acionou o circuit breaker várias vezes – incluindo dois acionamentos em um único
pregão. Enquanto isso, também havia gestores de fundos aproveitando para comprar ações que tinham
ficado muito descontadas por conta da forte queda. Eles estavam justamente indo “contra a manada”.
O que define a manada?
Investir conforme a manada costuma ser prejudicial porque nunca se sabe quando o mercado vai
perceber que está indo no caminho errado. Existem alguns elementos que determinam o efeito
manada:
1. A necessidade de fazer o que o outro está fazendo. A própria moda é um exemplo disso. As
pessoas seguem o que as outras usam. No mercado, não é diferente.
2. A tendência de imaginar que se todo mundo está fazendo, é porque tem uma razão. Se está
todo mundo indo para a bolsa, as pessoas acreditam que tem que ir também.
3. Se depois a bolsa cair, a pessoa não perde sozinha. A manada dá uma falsa sensação de segurança aos investidores.
4. O medo que as pessoas têm, não é de perder dinheiro, mas sim de não enriquecer enquanto
os demais estão enriquecendo. O ficar para trás incomoda a muitos.
Viés da disponibilidade
Nesse tipo de viés estudado pelas finanças comportamentais, o investidor estima a probabilidade de
determinado evento influenciado diretamente pela facilidade com que um exemplo vem à sua mente.
Ou seja, o nosso cérebro acaba agindo de maneira mas “dramática” do que “racional”
Isso faz com que eventos que acontecem mais impactantes sejam relembrados mais facilmente que
os demais. Digamos que alguém pergunte se você mora em um bairro seguro. Na hora de responder,
você se lembra de que leu no jornal sobre um crime grave que aconteceu na região. Automaticamente, sua resposta tende a ser que o bairro não é seguro, já que você se baseou unicamente naquela
informação que lhe veio à mente no momento da pergunta.
15
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No caso dos investimentos, esse tipo de comportamento pode levar à uma leitura equivocada de situações e, consequentemente, a uma decisão errônea na tomada de decisão.

3 MONTANDO UMA CARTEIRA PARA NAVEGAR NA CRISE
3.1 O que é asset alocation
Asset alocation é o termo em inglês que significa alocação de recursos. Basicamente, é
a maneira como o investidor faz a composição dos ativos dentro da sua carteira de investimentos (a parcela de ações, renda fixa, fundos de investimento, investimentos no exterior,
etc) levando em consideração o seu perfil de risco, objetivos de curto, médio e longo prazo,
entre outros fatores.
Realizar uma alocação de ativos adequada é essencial para o sucesso dos investimentos, principalmente no
longo prazo.
Conheça alguns tipos de alocações.
Alocação Estratégica de Ativos
Esse é o modelo mais simples e comum de alocação de ativos e funciona através de uma composição de
carteira no longo prazo de acordo. Assim, supondo que o investidor conte com uma rentabilidade histórica
de 20% ao ano para o mercado de ações e 10% ao ano para o mercado de títulos de renda fixa, ele poderia
montar sua carteira com 50% em cada um desses ativos para atingir uma rentabilidade média de 15% ao
ano no longo prazo.
Alocação de Ativos de Ponderação Constante
Praticamente um complemento da estratégia anterior, esse modelo exige um manejo mais ativo ao passo
que o investidor deverá rebalancear periodicamente sua carteira de acordo com a valorização ou desvalorização de seus ativos, mantendo sempre a composição inicialmente proposta.
Alocação Tática de Ativos
É mais flexível que as anteriores e permite que estratégias de curto prazo componham parte da carteira de
investimentos de longo prazo. Isso quer dizer que mesmo que a longo prazo o investidor já tenha uma carteira bem definida, ele poderá alterar essa composição por um curto período apenas para aproveitar oportunidades pontuais que possam surgir.
Por exemplo: a composição da carteira é de 40% em ações, 30% em fundos multimercados e 30% em renda
fixa. Se identificar uma grande oportunidade no mercado acionário, o investidor pode utilizar parte dos recursos das outras classes de ativos para aproveitar a ocasião.
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3.2 Importância da diversificação na redução dos riscos

Um conceito básico no mercado financeiro, usado desde a análise de fundos de investimento até a composição de carteiras de ações, é o de diversificação. Por diversificação,
podemos considerar a técnica que permite reduzir riscos através da alocação de investimentos entre vários tipos ativos, setores ou outras categorias.
A diversificação pode ser uma importante ferramenta para maximizar o retorno de uma carteira correndo
um risco menor.
Tipos de riscos
De forma geral, os riscos podem ser divididos em duas categorias: não diversificáveis (ou risco de mercado)
e diversificáveis. O risco não diversificável, como o próprio nome indica, se refere a riscos que praticamente
todos os ativos são sujeitos. Variáveis como inflação, juros, taxa de câmbio, instabilidade política ou guerras
afetam a todos. O investidor deve entender que irá correr este risco ao aplicar seus recursos.
Já os riscos diversificáveis são específicos para uma empresa, setor, mercado, economia ou país e, portanto,
podem ser reduzidos através da diversificação. Neste caso, vale a pena lembrar do ditado que diz para não
colocar todos os ovos em uma cesta só – esta é uma redução de risco diversificável.
Porque diversificar
O princípio básico da diversificação é escolher ativos que reajam de forma diferente a certas circunstâncias.
Mesmo que a bolsa apresente no longo prazo um melhor desempenho, o investidor deve montar sua carteira de investimentos contando também com aplicações de renda fixa, que reduzem o risco a que está sujeito
seu dinheiro.
Embora diversificar seja importante em praticamente todos os mercados, sua importância aumenta em alguns segmentos. Enquanto o mercado de renda fixa tem uma influência maior de riscos não-diversificáveis,
no mercado de ações a diversificação ganha mais importância.
Além de ser mais arriscado do que a renda fixa, o mercado de ações é mais sujeito a riscos diversificáveis.
Enquanto manter apenas uma ação em carteira pode tornar sua estratégia muito arriscada, sujeita a qualquer fator que afete esta empresa, montar uma carteira diversificada de várias ações pode reduzir o risco de
forma significativa.

3.3 A alocação de ações nesse momento de crise

Com a recente queda na bolsa devido ao coronavírus e às condições econômicas globais é impossível não se perguntar: Será que é hora de comprar de uma vez ou devo ir
aos poucos?
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Muito embora seja impossível dizer quanto tempo a queda na bolsa irá durar, existem alguns princípios de alocação que costumam funcionar em qualquer ocasião.
Para os investidores ávidos por renda variável a sugestão da equipe de alocação da XP é: construa
sua exposição gradualmente.
Um estudo realizado pela equipe considerou apenas a parcela de renda variável da carteira do investidor e utilizou o cenário da crise de 2008 como panorama. Foi feita uma comparação entre dois
investidores hipotéticos, que decidem comprar ações após 20% de queda:
•

Investidor A: resolve a aproveitar a oportunidade e alocar 100% do que deseja em renda
variável naquele momento para “aproveitar a oportunidade”;

•

Investidor B: monta sua posição aos poucos, dividindo em compras mensais iguais por 6 meses, até atingir os mesmos 100%.

18

A CRISE QUE NINGUÉM ESPERAVA

Fonte: B3. Formulação: Alocação XP. Dados de setembro de 2008 até dezembro de 2009
Ainda segundo a equipe de alocação da XP, a estratégia de montar a posição gradualmente funciona principalmente porque é muito difícil prever qual será o momento de mínimo da bolsa e porque a
maioria dos investidores não fica atento aos mercados em período integral para encontrar as melhores oportunidades.

3.4 Alocação de renda fixa

Ter ativos de renda fixa em um portfólio pode protegê-lo em momentos de estresse e
grande risco.
Veja abaixo a sugestão de alocação da equipe da XP em relação aos ativos de renda
fixa, divididos por perfil de investidor:
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4 COMO A CRISE IMPACTA OS NEGÓCIOS
4.1 Renda fixa

4.1.1 Os riscos com a crise
Se você pensa que os riscos são exclusivos de investimentos de renda variável, está enganado. Apesar de
oferecerem riscos menores, os investimentos de renda fixa não estão livres de oscilações e riscos de default
(calote de pagamento).
Em uma forte crise como a que vivemos agora, é sempre importante se atentar à capacidade de solvência
dos bancos e empresas e até governos que emitem os títulos de renda fixa. Além disso, também é preciso
saber que a renda fixa prefixada tem risco de mercado – ou seja, existe variação de preço.
Entenda os principais riscos a seguir:
Risco de crédito
O risco de crédito se refere à possibilidade da instituição emissora do título de renda fixa não
cumprir com a sua parte e deixar de honrar os seus compromissos. Nesse caso, o investidor
pode perder o capital investido.
Importante destacar que alguns títulos de renda fixa possuem garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), que garante o pagamento de até R$ 250 mil em caso de insolvência do emissor.
O FGC Garante depósitos em conta corrente, caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, letras de câmbio, letras
imobiliárias, letras hipotecárias e operações compromissadas.
A garantia é por instituição – e não por aplicação financeira. EX: Se você investir R$ 250.000 em CDB de
um banco e mais R$ 250.000 em LCI da mesma instituição e ela quebrar, você só vai receber de volta R$
250.000.
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FGC
O fundo foi criado em 1995 como uma forma de reduzir o risco dos pequenos investidores em
caso de intervenção, liquidação ou falência de uma instituição financeira.
O FGC é administrado pelos próprios bancos, que contribuem com uma parcela de seus depósitos
para compor o patrimônio do fundo. A ideia é dar tranquilidade aos investidores para aplicarem
seu dinheiro sem o risco de precisarem travar uma batalha na Justiça para reaver as suas economias em caso de falência do banco.
Veja as principais regras do Fundo Garantidor
• Garante depósitos em conta corrente, caderneta de poupança, CDB, LCI, LCA, letras de câmbio,
letras imobiliárias, letras hipotecárias e operações compromissadas
• Tem garantia por instituição – e não por aplicação financeira. EX: Se você investir R$ 250.000
em CDB de um banco e mais R$ 250.000 em LCI da mesma instituição e ela quebrar, você só
vai receber de volta R$ 250.000.
Os títulos públicos federais, apesar de não contarem com a garantia do FGC, são considerados a aplicação
com menor risco de crédito do mercado, já que são emitidos pelo Governo Federal.
IMPORTANTE: As aplicações como debêntures (títulos de renda fixa emitidos por empresas privadas)
não possuem garantia do FGC. Por isso, é fundamental se atentar à qualidade da empresa emissora
antes de optar por um título como esse.
Por isso, é importante acompanhar relatórios de analistas de renda fixa sobre as empresas, que podem indicar como anda a situação das principais companhias emissoras de títulos de dívida.
Uma boa alternativa também é avaliar o Rating (nota de crédito) da empresa antes de investir em uma
debênture.

Entenda o Rating
Rating é a classificação atribuída à qualidade de crédito do emissor. Existem três agências internacionais de classificação de risco mais importantes, a saber: Fitch, Moody´s e Standard & Poor´s,
que atribuem notas aos títulos emitidos por uma empresa ou um governo com o intuito de medir
a probabilidade de inadimplência – essa nota é o rating.
4.1.2 A volatilidade da renda fixa e o risco de mercado

O investidor que aplica em títulos prefixados, principalmente aqueles com mais liquidez –
caso dos títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto -, já deve ter percebido que a rentabilidade desses títulos tem uma variação constante.
O que muitas pessoas se perguntam é como um investimento de renda fixa prefixado pode
ter variação no rendimento esperado – afinal, se ele é prefixado não deveria pagar exatamente a taxa que
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foi acordada no momento da compra? A resposta é sim, mas só se o investidor permanecer com o título até
o seu vencimento. Já se optar por vender o título antes deste vencimento, o retorno será de acordo com as
condições de mercado – e pode ter um rendimento acima do esperado ou então até perder parte do principal
investido.
Para explicar como e porque isso acontece, vamos primeiro citar um exemplo: imagine que você comprou por
R$ 1.000 um título prefixado do Tesouro Direto que paga uma taxa de 6% ao ano. Agora imagine que daqui
a uma semana um título igual ao seu, com a mesma data de vencimento, esteja pagando 5% de rendimento ao ano. Se isso acontecer, o seu título, que rende 6% ao ano vai passar a valer mais do que os R$ 1.000
que você pagou – afinal, ele é igual àquele que paga “apenas” 5%, então não faria sentido ser vendido pelos
mesmos R$ 1.000, certo? Portanto o preço do título aumenta e se o investidor quiser vender antes ele vai
receber bem mais do que aquilo que estava definido na hora da compra.
Mas também pode acontecer o contrário. Digamos que você compre hoje, por R$ 1.000, um título que paga
6% ao ano, e daqui a uma semana um título igual ao seu, com mesmo vencimento, comece a pagar 7% a.a.
Se isso acontecer, o seu título, que rende 6% a. a vai passar a valer menos do que R$ 1 mil – afinal, ninguém
vai querer compra-lo se ele custar o mesmo que um título que rende 7% a.a. Neste caso, se você optar por
vender, vai perder dinheiro.
O tamanho da oscilação do preço do título vai depender do seu prazo de vencimento e das taxas de juros
futuras. Quanto mais longo for o título, maior será a sua volatilidade.

4.2 O que fazer
Tenha sempre uma reserva de emergência

Ter uma reserva de emergência em ativos líquidos (que podem ser resgatados a qualquer momento, sem nenhuma penalização) é fundamental para qualquer investidor. Isso garante que
em caso de emergência você possa utilizar esses recursos sem precisar mexer em outros ativos mais rentáveis e que possuem carência de resgate.
Estes ativos devem estar investidos em aplicações pós-fixadas, que são mais seguros e menos voláteis. A
liquidez deve ser no mesmo dia ou no dia seguinte, em produtos como fundos DI, CDB e Tesouro Selic.
Prefixados
Em meio ao estresse que tomou conta dos mercados por conta das preocupações dos efeitos do coronavírus
sobre a economia global, a maior parte dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto passaram a oferecer retornos bem mais elevados, principalmente aqueles com prazos mais longos.
Assim como títulos públicos, os títulos de emissão bancária (como CDBs, LCIs e LCAs) prefixados também
tiveram um reajuste nas taxas e passaram a oferecer rendimento mais altos nas últimas semanas.
Neste caso, o investidor que tem caixa disponível pode aproveitar para rebalancear sua carteira de investimentos com estes títulos prefixados – lembrando são ativos que possuem volatilidade e que o retorno só é
garantido para quem segura a aplicação até o seu vencimento. Se optar por vender antes, o investidor ficará
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sujeito ao preço de mercado do dia.
Os principais títulos de renda fixa
Tesouro Direto
O Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas por meio
da internet.
Existem diversos tipos de títulos que podem ser comprados pelos investidores, cada um
mais indicado para determinado objetivo e perfil do investidor. São eles:
•
•
•

Tesouro Prefixado (título com rentabilidade prefixada)
Tesouro Selic (título pós-fixado atrelado à Selic)
Tesouro IPCA+(título atrelado à inflação. Paga juros prefixados mais o IPCA)

CDB
O CDB é um título que os bancos emitem para se capitalizarem, ou seja, conseguirem
mais dinheiro para financiar as suas principais atividades. Portanto, ao adquirir um CDB,
o investidor está efetuando uma espécie de “empréstimo” para a instituição bancária, em
troca de uma rentabilidade mensal.
Debêntures
As debêntures são títulos de dívidas de empresas privadas. Assim como acontece com os
outros investimentos de renda fixa, ao adquirir um título deste tipo, o investidor se torna
credor da companhia emissora. Na prática, quem compra uma debênture, na verdade, está
emprestando dinheiro para uma empresa. E este empréstimo deve ser pago de volta com
juros, independentemente de a empresa ter lucro ou prejuízo.
LCI e LCA
A LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) são títulos
de renda fixa emitido por bancos e lastreados por empréstimos imobiliários. Os títulos
podem ter rentabilidade pré ou pós-fixada.

4.3 O impacto nas ações
As incertezas econômicas provocadas pela propagação do coronavírus afeta diretamente o mercado
acionário. O Ibovespa já perdeu mais de 40% desde o começo desta crise e algumas ações já despencaram mais de 70% - caso das companhias aéreas listadas no Ibovespa. O setor foi o mais impactado por conta das fortes restrições em relação às viagens.
Para desacelerar novos casos de contaminação pelo vírus, as soluções têm sido quarentenas, suspensão da
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produção em fábricas, cancelamento de eventos, viagens e fechamento de fronteiras. Isso desacelera a curva de crescimento do coronavírus, mas tem impacto na atividade econômica.
A verdade é que a maioria dos economistas não fala mais se teremos uma recessão global, mas sim quanto
tempo essa recessão vai durar. Haverá ainda mais restrições de demanda e oferta, já que muitas cadeias de
produção estão sendo impactadas. E há uma preocupação com o crédito. As empresas que estão parando a
produção podem ter dificuldade de pagar suas dívidas ou funcionários.
Com tanta nebulosidade em relação ao futuro, a recomendação é de cautela para os investidores, uma vez
que ainda é muito incerto o impacto da Covid-19 na economia global.
O que é melhor fazer nesse momento?
Um estudo feito pela XP, que considerada crises ocorridas nos últimos 20 anos, mostra que vender as ações
após quedas significativas pode ser uma estratégia ruim. Isso porque, no médio e longo prazo, o preço dos
papéis se recupera e alcança um retorno superior ao de uma aplicação conservadora como o CDI (Certificado
de Depósito Interbancário). Quem mantém essas aplicações ou aumenta a exposição em ações, comprando
mais, consegue recuperar as perdas registradas durante o período de crise.
A Bolsa já chegou ao seu fundo?
É impossível prever se a Bolsa já atingiu o fundo ou se ainda há espaço para quedas. Isso porque há
muitas incertezas em relação a todos os impactos da crise e quanto tempo o mercado vai demorar
para se recuperar.
Ainda assim, em cenários de recessão global, estudos mostram que a Bolsa cai entre 45% e 50%.
Por isso, o investidor que fizer análises bem fundamentadas e achar que os preços já justificam a
compra de alguns papéis deve fazer isso de forma gradual e com muita cautela. Lembre-se que essa
é uma das crises mais imprevisíveis do século e que ainda pode demorar algum tempo para que o
mercado financeiro se recupere.
O impacto da crise nos setores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Companhias Aéreas: impacto alto
Propriedades Comerciais (shoppings e lajes corporativas): impacto médio-baixo
Incorporadoras de imóveis: impacto médio
Varejo: impacto médio-alto
Aluguel de veículos: impacto médio
Concessões: impacto médio-baixo
Bancos: impacto médio-alto
Elétricas e Saneamento: impacto baixo
Distribuição de Combustíveis: impacto médio-alto
Alimentos e Bebidas: impacto médio-baixo
Siderurgia & Mineração: impacto médio
Papel & Celulose: impacto médio
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5 - O QUE FAZER NA PRÁTICA COM SEUS INVESTIMENTOS
5.1 Renda fixa
Reserva de emergência

É o primeiro investimento que deve ser feito por qualquer investidor. Resumidamente,
a ideia da reserva é ser utilizada em caso de imprevistos e, por isso, deve estar aplicada
em ativo líquido e seguro. A rentabilidade, para esse propósito, não é o foco.
O ativo que mais se enquadra para esse objetivo é o Tesouro Selic, que pode ser resgatado a qualquer momento e é muito seguro, por não sofrer com oscilações do mercado e ser emitido pelo Governo Federal.

Fonte: XP (Camilla Dolle, analista de renda fixa)
Emissões bancárias

Ativos de emissões bancárias, como CDBs, LCIs, LCAs, LCs são boa opção de ativo por
contarem com garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para investimentos de até
R$ 250 mil.
Ou seja, apesar de haver atualmente maior incerteza em relação ao setor bancário, embora sem preocupação no momento, esses ativos oferecem segurança ao investidor que busca rentabilidade mais elevada.
Com o aumento da rentabilidade oferecida pelos prefixados, existem atualmente opções de títulos
de prazo mais curto com rentabilidades melhores do que algumas semanas atrás. Também há boas
opções indexadas ao IPCA ou prefixados com prazos entre três e sete anos.
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Fonte: XP (Camilla Dolle, analista de renda fixa)

Crédito privado

O cenário em que estamos atualmente eleva as incertezas sobre os emissores privados.
Por esse motivo, o retorno oferecido vêm aumentando nas últimas semanas, por receio
de maior risco de crédito das empresas. Com isso, ativos de risco baixo (chamados de high grade, em
referência às notas altas atribuídas pelas agências de rating) estão com rentabilidades maiores e
preços mais baixos, quando negociados no mercado secundário.

Fonte: XP (Camilla Dolle, analista de renda fixa)

5.2 Fundos Imobiliários

O receio dos impactos do coronavírus na economia provocou um movimento de
maior aversão ao risco. Apesar do IFIX ter apresentado quedas menores que o Ibovespa, ele também sofreu com fortes perdas nas últimas semanas.
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Segundo a equipe de análise da XP, medidas para conter o contágio do vírus, como a recomendação
de se evitar locais com grande concentração de pessoas e empresas optando pelo trabalho remoto
podem gerar um impacto mais relevante nos fundos imobiliários de shopping centers. Isso poderia
afetar a capacidade de pagamentos dos lojistas inquilinos, resultando em descontos eventuais e inadimplência mais alta.
A XP acredita que o eventual impacto no mercado imobiliário e nos fundos imobiliários da crise será
limitado e temporário e por isso mantém perspectiva de recuperação do setor no médio e longo prazo. No entanto, a equipe não descarta impactos negativos e a continuidade da volatilidade no curto
prazo.
Mudanças na carteira recomendada:
A composição da carteira recomendada foi alterada devido as preocupações quanto aos impactos do
contágio do coronavírus.
Dada as incertezas quanto ao crescimento econômico e da restrição de fluxo de pessoas a XP resolveu diminuir a participação no segmento de shopping centers e aumentar o peso em papéis mais
defensivos, de menor risco e menor volatilidade como o segmento de fundos de recebíveis.
Veja abaixo a recomendação por tipo de fundo:
Fundos de Recebíveis (40% da carteira): Bom rendimento e menor risco de perda de patrimônio, são
uma ótima alternativa para diversificação e mitigação de risco, principalmente em períodos de alta
volatilidade do mercado. Apesar da perspectiva de uma inflação e juros menores no curto e médio
prazo, continuamos vendo retornos atrativos nesse tipo de fundo.
Ativos logísticos (37,5% da carteira): Menor volatilidade é justificada pelo tempo curto de construção, reduzindo o risco de execução e volatilidade nos preços. Por isso, a renda trazida por esses ativos
apresenta estabilidade e um menor risco no curto prazo. Adicionalmente, esse segmento apresenta
uma perspectiva muito favorável devido ao forte crescimento do e-commerce, demandando volume
crescente de ativos logísticos localizados próximos a grandes regiões metropolitanas.
Shopping Center (10% da carteira): Com a diminuição do fluxo de pessoas decorrente do coronavírus, o segmento de shopping é o mais impacto. Não descartamos a possibilidade de possíveis concessão aos lojistas como descontos não recorrentes e eventual aumento na inadimplência. Apesar dessas incertezas, os fundos de shoppings foram resilientes durante a recessão e focamos em fundos de
shopping com portfólio diversificado tanto regionalmente quanto de inquilinos.
Lajes Corporativas (7,5% da carteira): Apesar de otimistas em relação à melhora operacional dos
edifícios corporativos de alto padrão, especialmente aqueles localizados nas principais regiões comerciais de São Paulo, vemos esse efeito já sendo precificado em grande parte dos fundos após a alta
dos últimos meses. Por esse motivo, reduzimos o seu peso na carteira recomendada.
Fundo de Fundos (5% da carteira): Fundo de fundos apostam em explorar ineficiências de mercado
e assimetrias de risco/retorno entre os FIIs listados em bolsa, além de usar sua expertise para balancear a exposição de suas carteiras a segmentos específicos de acordo com o momento e perspectiva
de cada setor.
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5.3 Previdência privada

Em Previdência Privada, os investidores têm de escolher três características para seus
planos: tipo do plano, tipo de tributação e fundo escolhido para rentabilizar os recursos.
Os fundos escolhidos podem ser Multimercados, Renda Fixa ou Ações, seguindo as
mesmas características (com alguns ajustes devido às restrições de legislação de Previdência) que
os fundos de investimento tradicionais.
Para quem pretende comprar ações neste momento, visando o longo prazo, uma opção é utilizar justamente os planos de previdência com predominância de Ações.
Veja alguns benefícios, segundo a equipe da XP:
•

Menor tributação de produtos financeiros para o Longo Prazo:
Ao optar por um plano de previdência com a Tributação Regressiva e cujo fundo escolhido
para rentabilizar seus recursos é um fundo de Renda Variável, o investidor possui um incentivo tributário para deixar o seu capital investido por mais de 6 anos. Com isso, contará não
só com alíquotas suficientemente menores do que outras classes de ativos (podendo chegar
ao mínimo de 10% após 10 anos de permanência no plano), mas também, minimizará o risco
de resgatar seu capital investido com prejuízo e, caso opte por realizar contribuições mensais, suavizará a sua exposição na classe de ativos.

•

Possibilidade de mudar de fundo através de portabilidade, sem pagar imposto:
Diferentemente dos fundos de investimento tradicionais, onde o investidor pode ter de pagar imposto de renda caso tenha auferido ganho de capital no investimento e há a necessidade de se executar dois operacionais distintos (um resgate e uma posterior aplicação), em
previdência privada não há o pagamento de imposto de renda na troca do fundo investido e
há apenas um operacional.
Com isso, é muito mais fácil fazer a troca da gestão de seu fundo de Renda Variável de previdência privada. Com isso, realocações de capital, mudança de gestores e diversificação de
carteira são feitas de forma muito mais simples.

•

Mesmos gestores, mais benefícios:
A legislação de Previdência mudou bastante recentemente, permitindo que os veículos previdenciários sejam idênticos ou extremamente semelhantes aos de fundos de investimento
tradicionais. Com isso, na previdência privada, além de poder investir os seus recursos com
os melhores gestores de ações do mercado, é possível contar com benefícios tributários (alíquotas de valores tão baixos quanto 10% ) e fiscais (dedução de valores da base de cálculo
de IR mediante contribuições de até 12% no PGBL).
(fonte: XP)
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5.4 Os fundos tiveram fortes queda. O que fazer?

O principal conselho para quem viu a cota do seu fundo de investimento cair fortemente nas últimas
semanas é “mantenha a calma”. O ideal é que os recursos em ativos mais arriscados componham
aquela parcela de investimentos dedicadas ao longo prazo (3 a 5 anos, no mínimo).
Logo, se você tem uma carteira diversificada e estava investindo em fundos com objetivo de longo
prazo, mantenha o foco e evite fazer resgates na baixa.
A equipe de research da XP conversou com dezenas de gestores nos últimos dias, entre aqueles que
gerem fundos Multimercados e fundos de Ações.
Os gestores de fundos multimercados de estratégia Macro, na média, reduziram suas posições
compradas na bolsa brasileira. Alguns deles, no entanto, consideram que o nível de preços atuais
torna as ações bastante atrativas, após a queda expressiva do Ibovespa nos últimos dias.
Já para os gestores de Fundos de Ações, os reais impactos do coronavírus nas empresas ainda são
muito difíceis de serem mensurados. No médio prazo, empresas mais expostas ao mercado externo devem ser as mais afetadas. Porém, no curto prazo, a volatilidade de toda a bolsa vai continuar
alta, principalmente pela aversão a risco que tem levado investidores a migrarem para ativos “mais
seguros”.
Alguns exageros devem gerar oportunidades e os gestores consultados afirmam que estão preparados para capturá-las com a utilização de um pouco de caixa que ainda possuem.
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