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Carteira Empiricus atravessa de forma positiva período de intensa 
volatilidade nos mercados brasileiros - portfólio recomendado sobe 
1,24% em março, representando 213% do CDI.  

Carteira tem se beneficiado da recuperação dos ativos de risco, puxada 
pelo bom desempenho dos books de ações (+7,4%), venda coberta 
(+3,8%) e renda fixa (+2,4%). Em contrapartida, posições em dólar (-6%) e 
ouro (-5,9%) têm impedido desempenho ainda mais favorável do 

consolidado. 

Há de se notar que isso tem acontecido sem assumir riscos excessivos e alta concentração. 

Reitero o já conhecido esclarecimento (pretendo vencer pelo cansaço): trata-se de 
performance de curtíssimo prazo, sem significância estatística. Resultados em intervalos de 
tempo tão comprimidos devem-se muito mais à aleatoriedade do que propriamente ao 
acerto de racionais.  
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Isso posto, pedimos para não sermos julgados por isso. Poucas semanas não trazem 
qualquer informação relevante. O discurso vale para os bons e maus momentos. Interessam 
muito mais a diligência das recomendações, a fidelidade a uma filosofia de investimentos e a 
consistência a longo  prazo. 

No ano, Carteira marca valorização de 5,36%, equivalente a 202% do CDI. Desde sua 
concepção em março de 2014, portfólio avança 44,5%, o que corresponde a 167% do 
benchmark. 

Gostaríamos de chamar a atenção para a falta de clareza do cenário. Embora os ativos de 
risco tenham se valorizado desde fevereiro, apoiados na estabilização dos mercados 
internacionais e no aumento da probabilidade de troca de governo, ainda há muita incerteza 
pela frente. Forças ambivalentes atuam na formação do preço dos ativos e isso exige cautela 
adicional. 

A Carteira, conforme percebe-se inclusive pela performance, está posicionada para capturar o 
tal “rali do impeachment”. É importante notar, porém, que o portfólio é bastante balanceado 
e diversificado, posto que existem riscos importantes no meio do caminho. 

A assunção de um ministério pelo ex-presidente Lula traria dois empecilhos relevantes para a 
possível valorização adicional dos ativos brasileiros: i) implicaria chances materiais de guinada 
à esquerda da política econômica; e ii) poderia fortalecer a articulação política e atrasar o fim 
do apoio formal do PMDB ao governo. Ambos os elementos apontariam necessidade de mais 
prêmio sobre os ativos brasileiros. 

Em reforço, a estabilização das commodities vista nos mercados internacionais parece frágil, 
exigindo monitoramento constante. Não há evidências sugerindo melhora nos fundamentos 
estritos do minério de ferro, por exemplo, capazes de categorizar a recuperação como 
sustentável - após uma vertiginosa disparada para o patamar de US$ 60/tonelada, a 
commodity voltou rapidamente para a casa de US$ 50/ton. 

Com isso, queremos chamar a atenção para a necessidade de manter posições de hedge e 
seguros-catástrofe. Ainda que acreditemos na extensão da tendência recente de melhora, a 
aposta deve ser feita com moderação, de maneira seletiva e combinada a outros ativos com 
correlação negativa aos investimentos de maior risco.  

Em outras palavras, faz-se necessária a preservação das posições em dólar e em ouro - ainda 
que seu desempenho particular em março seja ruim, essa exposição representa redução 
dramática do nível de risco da Carteira. 

Em face ao exposto, estamos mantendo o portfólio inalterado para esta semana. Já há uma 
modificação contratada para a próxima atualização - por conta do vencimento de opções na 
próxima segunda-feira, há uma mudança compulsória já definida para a próxima quarta. 
Lançaremos novas opções no book de venda coberta e, assim, extrairemos mais renda desse 
nicho, com contribuição importante para o consolidado. 
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Por ora, no entanto, preservamos a Carteira inalterada. É um portfólio balanceado e 
diversificado, mas ainda pende para a captura da valorização dos ativos de risco brasileiros.  

Nossa interpretação é de que haverá, sim, volatilidade e muitas idas e vindas ao longo da 
tentativa de impeachment. Ademais, reconhecemos que a ida de Lula para o ministério 
adiciona risco ao processo. Entretanto, ainda acreditamos nas instituições brasileiras e sua 
nomeação não será suficiente para nos transformar isso aqui numa republiqueta.  

Ao investidor, recomenda-se sangue frio e apego às posições de longo prazo. Ao final da 
tempestade, a paciência e a diligência serão recompensadas, exatamente como tem sido até 
aqui. 

Lembra-se: há uma série de delações premiadas no forno, o mundo oferece taxas de juro 
zeradas ou até mesmo negativas e os ativos brasileiros não estão caros. Não há paralelos de 
juros no mundo como os brasileiros e a bolsa local negocia com desconto sobre os pares 
latino-americanos e emergentes. Isso justifica a exposição em ativos de risco, como Bolsa e 
juro longo. 

Ademais, nosso cenário-base - e também da maior parte dos analistas - sugere maior 
probabilidade de troca de governo. A provável materialização desse quadro, a perspectiva de 
resolução da crise política e alteração da gestão da economia precisarão ser levadas aos 
preços, comprimindo prêmios de risco e valorizando ativos. O portfólio está preparado para 
capturar esse efeito, sem incorrer em riscos excessivos. 

A Carteira aparece abaixo pormenorizada: 
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Março/16 Semana 2

Peso % Var. % Acumulado 
Março

Acumulado 
2016

Acumulado1

Renda Fixa 58,0% 0,98% 2,41% 7,05% 30,97%

Dólar 20,0% 0,64% -6,01% -4,69% 60,47%

Ações 12,0% -1,44% 7,40% 8,66% 44,00%

Venda Coberta 7,5% -0,03% 3,85% 8,62% 53,93%

Ouro 2,5% -3,62% -5,94% 9,89% 33,90%

Total 100,0% 0,43% 1,24% 5,36% 44,53%

CDI 0,58% 2,65% 26,71%
1- Início em Março de 2014
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Março/16

Ativo Peso 
Atual % Variação %

 Tesouro Selic 2021 (LFT) 10,0% 0,53%

 Tesouro Prefixado 2018 (LTN) 15,0% 2,11%

 Tesouro Prefixado 2021 (LTN) 15,0% 6,04%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2017 (NTN-B) 25,0% 0,79%

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 (NTN-B) 10,0% 7,20%

Tesouro IPCA+ 2019 (NTN-B Principal) 25,0% 0,86%

Total Renda Fixa 100,0% 2,41%

58%



 
Março/16

Ativo Peso % Variação %
Dólar Comercial Venda 100% -‐6,01%
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20%
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12%
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7,5%

Março/16

Operação Ativo Preço Preço 
“Comprado” 1

Variação    
Março

#1
Compra BRFS3 52,11

51,25 +1,95%2
Venda BRFSC56 0,86

#2
Compra ITUB4 24,21*

23,81* +1,89%3
Venda ITUBC57 0,40

#3
Compra VALE5 8,26

8,02 +7,71%4
Venda VALEC22 0,24

Média +3,85%
1- Preço “Comprado” indica o preço líquido de cada operação (preço das ações - caixa com opções)

2 - A variação é calculada até o mínimo entre o preço atual e o preço de strike da operação, de R$ 55,39.
3 - A variação é calculada até o mínimo entre o preço atual e o preço de strike da operação, de R$ 25,87*.
4 - A variação é calculada até o mínimo entre o preço atual e o preço de strike da operação, de R$ 9,22.
* preço ajustado por proventos
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Março/16

Ativo Peso Variação%
OZ1D 1/1 -5,94%

Total 1/1 -5,94%

2,5%



Disclosure 

Elaborado por analistas independentes da Empiricus, este relatório é de uso exclusivo de seu 
destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer 
terceiro sem autorização expressa. O estudo é baseado em informações disponíveis ao 
público, consideradas confiáveis na data de publicação. Posto que as opiniões nascem de 
julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. 

Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros. 

As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito fomentar o 
debate entre os analistas da Empiricus e os destinatários. Os destinatários devem, portanto, 
desenvolver suas próprias análises e estratégias. 

Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante solicitação. 

Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º 
da Instrução CVM nº 483/10, que as recomendações do relatório de análise refletem única e 
exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente. 

*  O analista Felipe Miranda é o responsável principal pelo conteúdo do relatório e pelo 
cumprimento do disposto no Art. 16, parágrafo único da Instrução ICVM 483/10. 

(*) A reprodução indevida, não autorizada, deste relatório ou de qualquer parte dele 

sujeitará o infrator a multa de até 3 mil vezes o valor do relatório, à apreensão das cópias 

ilegais, à responsabilidade reparatória civil e persecução criminal, nos termos dos artigos 

102 e seguintes da Lei 9.610/98.
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