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O ministro Guedes tem razão. 

Apesar de novembro ter sido um mês negativo para os ativos brasileiros, entendemos que o 
retorno do Persevera Compass FIC foi bastante protegido pela estratégia diversificada que temos 
por filosofia de investimentos. Dentre os ativos que se destacaram no mês, podemos citar as 
posições de seleção de ações, que apresentaram desempenho significativamente superior ao 
Ibovespa: São Martinho (+19%), Qualicorp (+15%), Duratex (+9%), dentre outras. Além disso, as 
exposições táticas em volatilidade de Vale contribuíram no mês, e as posições aplicadas em juros 
reais de curto prazo sofreram muito menos do que as posições em juros nominais. Por fim, 
também contribuiu o fato de que não detínhamos posições relevantes vendidas em dólar contra 
o Real, em parte pelos motivos que discutiremos nessa carta. Pelo lado negativo, as NTN-Bs longas 
e a proteção das posições de Ibovespa através de opções foram detratores de desempenho em 
novembro. No próximo mês, faremos uma carta com a revisão da performance em 2019 e, a partir 
de então, nossas cartas de análise de retornos passarão a coincidir com o trimestre civil. 

Uma das polêmicas do mês de novembro veio da declaração do ministro da economia Paulo 
Guedes ao dizer que o brasileiro deveria se acostumar a um nível mais desvalorizado da taxa de 
câmbio: 

"Quando você tem um fiscal mais forte e um juro mais baixo, o câmbio de equilíbrio 
também ele é mais alto [...] O Brasil por duas três quase quatro décadas virou um país 
de juros de equilíbrio muito alto e câmbio muito baixo. O que nós fizemos foi o 
contrário [...] Que o câmbio esteja R$ 4 ou R$ 4 e poucos e subindo é normal para um 
país que troca o mix".1 

Parte do mercado interpretou esta frase como um sinal de que o ministro desejava um câmbio 
mais desvalorizado ou de que, no mínimo, não se importava com tal trajetória. Nossa 
interpretação é a de que ele apenas destacou algo que está correto e que defendemos há algum 
tempo: que com a queda da inflação e dos juros para patamares mais civilizados no Brasil, além 
do crescimento ainda fraco, é normal esperar que o câmbio brasileiro se situe mais próximo a 
R$4,0/USD do que a R$3,0/USD ou R$2,50/USD, como há alguns anos. Em nossa carta de agosto, 
argumentamos, adicionalmente, que não há por que temer uma taxa de câmbio mais depreciada: 

“Num ambiente de forte queda da inflação no mundo e no Brasil, a combinação de 
juros baixos por muitos anos, com a taxa Selic podendo chegar a 4%a.a. ou menos em 
nossa visão, com uma taxa de câmbio desvalorizada, na casa dos R$4/US$, é o que 
provavelmente vai nos arrancar deste estado de letargia econômica. Essa dobradinha 
não deveria ser temida pelo cidadão brasileiro, não deveria ser temida pelo mercado 
financeiro e muito menos pelo Banco Central. Deveríamos, sim, celebrar a confluência 
de um Real desvalorizado, mesmo que temporariamente, com uma taxa de juros nas 
mínimas históricas, impedindo que o país permaneça estagnado por mais 5 anos. Que 
venha a dobradinha do 4: juros abaixo de 4%a.a. com câmbio acima de R$4,0/US$, 
sem crise e com menos volatilidade. O Brasil conquistou e precisa dessa combinação.” 

Desta vez, vamos analisar a trajetória cambial por dois diferentes ângulos: primeiro, por que a 
taxa de câmbio foi o “patinho feio” dos ativos brasileiros na recuperação que se seguiu à eleição 
de 2018? Segundo, é possível que os ativos brasileiros, em especial as ações, descolem dos 
movimentos da moeda brasileira, ou seja, é possível vermos o Ibovespa no patamar de 150 mil 
pontos sem ao mesmo tempo observarmos uma valorização do Real? 

 
1 Fonte: G1, https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/11/25/cambio-de-equilibrio-e-mais-alto-com-juro-mais-
baixo-diz-guedes.ghtml, acesso em 02/12/2019. 
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Nossa resposta para o primeiro ponto é que houve uma mudança na relação entre as oscilações 
da taxa de câmbio e os ativos brasileiros, em especial o famoso risco soberano2. O Gráfico 1 mostra 
que, por muitos anos, os movimentos dessas duas variáveis foram muito relacionados, ou seja, a 
taxa de câmbio brasileira seguia os altos e baixos do risco-país. A partir de meados de 2016, 
quando começa a redução do diferencial entre os juros no Brasil e as taxas globais, a relação entre 
risco e câmbio fica mais fraca, inclusive com um descolamento importante de patamar. 

 
 

Ou seja, o gráfico acima poderia, teoricamente, indicar que há um potencial de apreciação da 
ordem de 30% apenas para o Real voltar à sua relação histórica com o risco soberano. O que 
justifica, então nossa visão de que o câmbio não deverá apresentar grandes movimentos de 
apreciação? 

Para investigar essa questão, analisamos os fatores que melhor explicavam a taxa de câmbio real 
em um conjunto de países selecionados3. Testamos as taxas de câmbio desses países4 contra as 
variações do risco soberano5, o diferencial de juros reais entre o país e os EUA, o diferencial de 
crescimento do PIB, também em relação aos EUA, e o preço do petróleo, como indicador de 

 
2 Medido pelo CDS Brasil Sênior de 5 anos. 
3 A amostra corresponde aos países para cujas moedas há contratos futuros listados na B3. Os dados são da Bloomberg. 
4 Em relação ao dólar americano. 
5 Para alguns países desenvolvidos, não testamos o CDS por não haver histórico. 
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commodities e força global do dólar. A partir daí, decompusemos a variação de cada moeda em 
termos de cada fator encontrado6, obtendo os resultados indicados no Gráfico 27. 

 

 

Nossa interpretação para o gráfico acima é que, apesar de o risco soberano ser um fator 
importante para as oscilações das moedas de diversos países emergentes8, conforme esses países 
caminham para uma maior normalidade o diferencial de juros ou o preço do petróleo passam a 
ser fatores mais relevantes para explicar as oscilações cambiais.  

Como já destacamos inúmeras vezes, é possível que a relação entre o câmbio e os demais ativos 
brasileiros esteja caindo ao longo do tempo. De fato, se analisamos a importância do risco brasil 
para a variação do câmbio em janelas móveis, vemos que, na janela mais recente, houve uma 
importante redução da importância relativa desse indicador. É possível que esse movimento 
continue, o que quer dizer que o desempenho negativo do câmbio em relação aos demais ativos 
brasileiros poderá continuar. 

 
6 Os fatores foram determinados pela significância estatística e pela consistência do sinal do coeficiente da regressão. A 
contribuição para a variância é dada pela variância da variável independente e pelo coeficiente da regressão. 
7 Utilizamos dados trimestrais de jun/2005 a set/2019 
8 As exceções na amostra são a China e a Rússia. 
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Essa análise nos leva, portanto, a concluir que os ativos brasileiros podem apresentar bom 
desempenho ao mesmo tempo em que o Real se mantém mais desvalorizado, entre R$4 e R$4,50. 
Em especial, acreditamos que o Ibovespa pode, sim, apresentar expressiva valorização mesmo 
num ambiente no qual o Real permanece mais desvalorizado. Quando analisamos a relação entre 
o fluxo de investidores estrangeiros divulgada pela B3 e o retorno do Ibovespa ano a ano, 
observamos que, embora haja uma relação entre as variáveis9, há períodos em que apesar do fluxo 
de estrangeiros o Ibovespa apresenta má performance (2011 a 2015) e períodos, como 2018-
2019 em que o Ibovespa tem bom desempenho apesar da saída de investidores estrangeiros. 

Aliás, os investidores estrangeiros perderam boa parte do primeiro movimento de alta da bolsa 
de 165%10 desde 2016 e nossa impressão é que perderão esse segundo movimento nos próximos 
2 anos. 

 
9 A correlação observada é de 0,47, podendo ser considerada relevante. Porém, os dados indicam que não é necessário 
nem suficiente fluxo de investidores estrangeiros para retornos robustos do Ibovespa. 
10 De 29/jan/2016 a 29/nov/2019; Fonte - Bloomberg 
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Portanto, reforçamos nossa visão estrutural de que a trajetória do câmbio no Brasil não está mais 
tão relacionada ao desempenho dos demais investimentos. Esse é mais um aspecto da 
normalização econômica pela qual passa o Brasil – não haverá mais o “kit Brasil”, ou seja, os ativos 
brasileiros não necessariamente andarão todos na mesma direção. Em outras palavras a 
correlação entre o câmbio e a bolsa e o câmbio e os juros tenderá a ficar menor, e, portanto, o 
câmbio desvalorizado não necessariamente estará relacionado a um mau desempenho da bolsa 
ou dos juros. Essa é uma realidade nova que ainda gera polêmica e ceticismo, mas temos bastante 
convicção de que o Brasil está seguindo essa rota de normalização. 

No mercado de renda fixa, a recessão de balanços pela qual passa o país limita o efeito do câmbio 
sobre a taxa de inflação e permite a continuidade do processo de queda de juros apesar da moeda 
depreciada. E para o mercado de ações, a recuperação de margens das empresas num ambiente 
de recuperação lenta mas contínua da atividade econômica e custo financeiro reduzido permitirá 
um crescimento robusto dos lucros. Esse crescimento, combinado com uma continuação da 
expansão dos múltiplos do mercado para refletir a melhora macroeconômica vivida pelo Brasil 
desde 2016, culminarão em excelentes resultados para os investidores em ações. 

 

Equipe Persevera. 
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Disclaimer: As informações contidas nesta carta têm objetivo exclusivamente informativo e não constituem recomendação 
de investimento nem tampouco oferta de venda de quaisquer valores mobiliários. Esta carta e as informações nela contidas 
são estritamente confidenciais, para uso exclusivo de quem as recebeu, e não poderão ser divulgadas ou distribuídas a 
terceiros, total ou parcialmente, sem a prévia autorização por escrito da Persevera. Qualquer oferta ou solicitação para oferta 
de quaisquer valores mobiliários somente será realizada em observância à regulamentação aplicável. Ao receber esta carta, 
o receptor concorda em não divulgar ou disponibilizar cópias desta carta, tampouco qualquer informação aqui contida. Esta 
carta e as informações aqui contidas não devem ser levadas em consideração como aconselhamento financeiro, jurídico, 
contábil, tributário ou como recomendação de investimento.  Os receptores desta carta poderão entrar em contato com a 
Persevera a fim de sanar quaisquer dúvidas, procedimentos e metodologias aqui descritas. Embora os autores desta carta 
tenham tomado todas as precauções para assegurar que as informações aqui contidas sejam verídicas, eles não se 
responsabilizam pela exatidão, veracidade ou abrangência de tais informações, tendo em vista que as informações aqui 
descritas podem mudar a qualquer momento, inclusive, por razões alheias a vontade da Persevera.  
 

 



RENTABILIDADE ACUMULADA INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

PÚBLICO ALVO 
Investidores em geral.  
 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
O Fundo PERSEVERA COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO tem como objetivo 
obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos 
disponíveis nos mercados à vista e nos mercados de derivativos, tanto em âmbito local quanto global, com books independentes, não 
correlacionados e com orçamentos de risco pré-definidos e não fungíveis e geridos por profissionais com grande experiência na gestão 
de fundos e especialistas em seus mercados e estratégias específicas. Os investimentos do Fundo são realizados com base em uma 
criteriosa análise macro associada à sólidas métricas de valuation e a um rigoroso processo de gerenciamento e controle de risco. 
 

RENTABILIDADE 
 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início 
 Fundo - - - - - - - - - - 0,44% 0,52% 0,96% 0,96% 

2018 CDI - - - - - - - - - - 0,49% 0,49% 0,99% 0,99% 
 % CDI - - - - - - - - - - 89,0% 105,6% 97,3% 97,3% 

 Fundo 1,65% -0,06% -0,07% 0,37% 1,73% 1,61% 0,60% -0,62% 2,08% 1,14% -0,69% - 7,96% 9,00% 

2019 CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% - 5,57% 6,61% 
 % CDI 303,7% - - 71,8% 318,3% 343,5% 104,8% - 442,6% 237,5% - - 142,9% 136,0% 

 

Volatilidade anualizada 3,33% 

Índice de Sharpe 0,63 

Patrimônio Líquido R$151.436.495,28 

Patrimônio Líquido Médio 12 Meses R$78.585.462,17 

Patrimônio Líquido Master R$230.773.038,06 
 

Correlação 
Books¹ General. 

J&M 
Global 

J&M 
Local 

RV Top 
Down RV Fund. Risk Arb. 

Generalista 1,00 0,25 0,56 0,68 0,33 0,45 
Juros e Moedas 

Global 
 

1,00 0,43 0,17 -0,19 0,20 

Juros e Moedas 
Local 

  
1,00 0,51 0,04 0,40 

RV TopDown    1,00 0,42 0,62 

RV 
Fundamentalista 

    
1,00 0,31 

Risk Arbitrage      1,00 

¹Últimos 90 dias 

  INFORMAÇÕES  GERAIS  
 

CNPJ 31.326.427/0001-08  Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00 

Data de Início 31.10.18  Movimentação Mínima R$ 5.000,00 

Classificação Anbima Multimercado Livre  Saldo Mínimo R$ 5.000,00 

Gestor Persevera Gestão de Recursos LTDA.  Horário de Movimentação 14:00 

Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM  Cota de Aplicação D+0 

Público alvo Investidores em Geral  Resgate Conversão D+30 corridos 

Taxa de Administração 1,84% a.a.  Resgate Liquidação D+1 útil da conversão 

Taxa de Performance 20% sobre o CDI  Status Aberto 

 
Esse material tem caráter meramente informativo e não constitui uma oferta de serviço pela Persevera e nem venda de cotas dos fundos por ela 
geridos. A Persevera não comercializa e nem distribui cotas de fundos  de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Para avaliação da 
performance de quaisquer  fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade 
divulgada não é líquida de impostos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com 
garanta do administrador, dos gestores, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de créditos - FGC. Leia o Formulário de Informações 
Complementares, Lâmina de Informações essenciais e o regulamento antes de investir. Este Fundo realiza investimentos em fundos que utilizam 
estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas nos fundos, podem 
resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas. O fundo investido pode investir em ativos no exterior. 

PERSEVERA COMPASS FIC FIM 
Novembro / 2019 
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