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Carta de gestão  

Como de praxe começamos lembrando aquilo que comentamos na última carta, uma breve retrospectiva. Contextualizamos o forte 

movimento do dia 18 de maio (delação JBS) e seu impacto nos 3 vetores que víamos para o mercado em 2017: (i) nos juros, acre-

ditávamos que não haveria grande impacto; (ii) na economia demonstramos receios frente a continuidade da retomada de ativida-

de e no impacto dos eventos na confiança dos agentes, logo abaixo vamos ver que de fato houve impacto; (iii) com relação a apro-

vação das reformas, comentamos a nossa total incapacidade de leitura do turvo cenário político atual.  

O que mudou nesses 30 dias? Pouco. De fato, como comentamos, o cenário para bolsa piorou. Seguimos acreditando que a reforma 

trabalhista irá passar e que isso tenha impactos positivos muito bons para a atividade econômica; quanto a previdência, esta fica 

cada vez mais complexa e difícil imaginar que possa haver avanço no curto prazo.  

 

CENÁRIO INTERNO 

Apesar dos pesares políticos, ainda temos um vetor muito im-

portante e que segue tendo um viés de impacto positivo para 

bolsa esse ano: os juros. As atuais projeções de inflação apon-

tam para um número cada vez mais baixo (Focus projeta IPCA 

de 3,46% no ano). Além disso, a mudança (redução) na meta de 

inflação para os anos seguintes reforça a tese de juros cada vez 

mais para baixo (atualmente em 10,25%).  

Vínhamos salientando uma expectativa de juros em 9% ao final 

do ano. Mudamos. Dado a fraca atividade e inflação sobre con-

trole, acreditamos ser possível chegar ao final do ano com uma 

Selic em 8,5%. O gráfico ao lado mostra (curva de juros de 2 

anos, ou de curto prazo) mostram que apesar do susto e maior 

risco político, os demais condicionantes para os juros continuam 

apontando para baixo.  

 

Em termos de atividade econômica temos visto uma revisão para 

baixo das expectativas de crescimento para 2017 e inclusive 

2018. Algo já esperado dado o cenário político. Segundo o Bole-

tim Focus o crescimento esperado para 2017 é de 0,39%, e de 

2,10% para 2018; cerca de 1 mês atrás as expectativas eram de 

0,49% e 2,48%, respectivamente.  

Ainda assim, vemos como positivo a ultima leitura da produção 

industrial que mostrou crescimento de 4% ante 2016, na melhor 

leitura anual dos últimos 7 anos! Isso reforça nossa visão de que 

sim, já passamos pelo pior, o famoso “fundo do poço”.  

 

Mas nem tudo são flores e de fato, assim como chamamos atenção a 30 dias atrás, houve uma deterioração nas expectativas dos 

agentes econômicos como mostram os gráficos abaixo de confiança do Consumidor e da Indústria em junho, medidos pela FGV.  

 



 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL:  

Tivemos um mês de junho de certa calmaria 

internacional e alguma recuperação nos preços 

de algumas commodities (tal como petróleo e 

minério de ferro, por exemplo), fator esse posi-

tivo para nossa economia. O gráfico ao lado 

apresenta o índice Dow Jones de Commodities 

e o Ibovespa e busca mostrar que ambos indi-

cadores guardam relação entre si.  

Podemos inferir portanto, que mudanças nos 

preços de commodities são, por vezes, tão im-

portantes quanto os desdobramentos políticos 

internos. Isso faz sentido quando pensamos no 

peso de algumas empresas do setor no índice 

Bovespa: quase 30% do índice é composto por 

empresas produtoras ou vendedoras de com-

modities.  

Achamos importante salientar isso, porque muitas vezes o investidor pode adotar uma visão negativa ao mercado face ao turbilhão 

de notícias internas, mas talvez, eventos externos possam trazer surpresas positivas ao nosso mercado.  

No mais, o cenário interno continua benigno, com níveis de volatilidade bastante baixos, liquidez abundantes nos mercados, bolsas 

americanas se sustentando nas máximas, dados de produção na indústria mundial seguem indicando crescimento e os conflitos 

geopolíticos aparentemente controlados.  

RESUMO:  

Em meio a um turbilhão de notícias políticas, as quais já comentamos que não temos a pretensão de buscar prever ou mesmo tirar 

grandes inferências, temos visto que a bolsa brasileira tem se mantido relativamente bem e vimos entrada de fluxo estrangeiro com 

um cenário externo favorável – commodities se recuperando, liquidez abundante e certa calmaria internacional. Dólar está comporta-

do, e juros seguem “on track” sendo o principal vetor positivo para o mercado atualmente. Nossa economia se recupera ainda que em 

menor velocidade que se estimava. Nos parece mais claro do que nunca que o chamado stock picking (escolha de boas ações) será 

o fator determinante para gerar retornos esse ano.  

BOLSA E NOSSOS CLUBES.  

Ai Vale 

O clube AiVale de perfil mais conservador encerrou o semestre com uma excelente rentabilidade de 8,79% ante 4,44% do Ibovespa  

e 5,56% do CDI. No mês a performance foi muito semelhante ao Ibovespa com alta de 0,23% ante 0,30% do Ibovespa. Para julho 

aumentamos o número de ativos como estratégia de diversificação e redução de riscos. Além disso, mantemos 10% da posição do 

clube em caixa esperando um melhor momento para alocar nos papeis que gostamos e acreditamos.   

Mazoni  e Folk  

O clube Mazoni encerrou o semestre com rentabilidade de 5,00% superando levemente seu benchmark o Ibovespa em 0,56 p.p. e 

ficando levemente aquém do CDI. No mês a performance foi boa ficando 1,1 p.p. acima do índice.  

Já o clube Folk, que possui data de início diferente, encerrou o semestre com queda de 5,37% ante 7,16% do Ibovespa. Apesar da 

queda, ressaltamos que o clube apresentou performance superior ao seu benchmark. 

Olhando mais atentamente os papeis, tivemos 6 papeis superando o Ibovespa como destaques de alta B3 (BVMF3) e Gerdau 

(GGBR4) com cerca de 7% de alta cada uma, as quais somam cerca de 16% na composição do nosso portfolio. Na ponta negativa: 

Lojas Americanas (LAME4), Petrobras (PETR4) e São Martinho (SMTO3) caindo aproximadamente 4% e somando 21% do nosso 

portfolio.  

Realizamos poucas alterações na composição de ambos os clubes por entender que não houve grandes mudanças nos fundamen-

tos das empresas que acompanhamos. Apenas adicionamos as ações de BB Seguridade (BBSE3) as quais atingiram um bom pon-

to de entrada e elevado dividend yield com as quedas recentes.  

Na próxima pagina a composição completa e performances de ambos os clubes.  



 

 

Performance e Composição 

AIVALE 

CLUBES VALOR GESTORA: 

Valor de Aplicação Inicial: R$ 10.000,00 

Valor Mínimo de Movimentação: R$ 500,00 

Saldo Mínimo de Permanência: R$ 2.000,00 

FOLK 

MAZONI 
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