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Carta de gestão  

Peço a atenção daqueles que, assim como eu, são cotistas dos clubes de investimentos da Valor Gestora de Recursos. São 10 mi-

nutos necessários para leitura dessa carta. Após isso, aí sim peço que reflita se é ou não a hora de sacar seus recursos nos clubes, 

manter como estão, ou quem sabe aportar mais.  

Um pouco de teoria. Existe um vasto campo de estudo dentro das finanças, o qual me atrai sobremaneira, chamado Behavioral Finan-

ce ou num bom português, as “finanças comportamentais”. Ela foi um contraponto as finanças tradicionais e seus pressupostos e 

suposições pouco realistas. A teoria das finanças tradicionais pressupõe que os agentes econômicos (o investidor por exemplo) são 

racionais e que tomam decisões racionais visando otimizar seu retorno. Pressupõe que os mesmos analisam as diversas possibili-

dades e calculam mentalmente uma ideia de risco-retorno para tomar suas decisões pensando no portfólio de uma forma completa 

e não só na “parcela de ações”, “parcela de renda fixa”, “parcela de fundos”, etc. Tudo funciona muito bem na teoria financeira tra-

dicional. Você calcula relações de risco e retorno, correlações entre ativos e monta um negócio que muitos ainda acreditam que 

existe chamado “portfólio perfeito” ou “portfólio eficiente”.  

Mas a realidade é que o investidor não tem todas informações disponíveis para sua tomada de decisão, e muitas vezes tem dificul-

dade de interpretar as informações e sim, ele parcela, ou segmenta seu portfólio muito menos preocupado com otimização, e sim 

com a diversificação e proteção daquele patrimônio que conquistou. Ou seja, mais do que uma postura racional, o investidor é um 

humano que carrega consigo uma grande bagagem emocional e de vieses em suas decisões.  

O que eu quero dizer com isso?  

A prática. A prática mostra que é muito difícil agir de forma racional na hora de se investir em ações. Somos diariamente bombardea-

dos por uma enxurrada de informações que parecem cobrar-nos uma ação, uma atitude. Tal qual quando você se machuca e co-

meça a sangrar, pensa logo em estancar o sangue; muitas vezes investidores agem assim no mercado de ações. Os números em 

vermelho na tela do computador, ou as manchetes de jornais assustam e gritam por uma atitude. Afinal, há de se estancar o san-

gramento não é mesmo? Afinal, quem gosta de perder algo não é mesmo?  

Pois bem, aproveitando o gancho das manchetes de jornais, vamos a elas. Em abril escrevi o seguinte em nossa carta mensal:  

“nos atemos aos fundamentos e não as manchetes de jornais para tomar decisões de investimentos”  

Sim é verdade. Mas contradizendo um pouco o que foi escrito em abril, a história ensina que, ao menos para investimentos, as 

manchetes de jornais podem sim ser um indicador interessante, mas como um indicador contrário, ou seja, de reversão de uma 

situação posta. Com exemplos ficará mais fácil explicar: Em maio de 2017 tivemos o “Joesley day” e a bolsa teve queda durante 

aquele mês, tal qual as manchetes nos mostraram (quadro da esquerda). Passados alguns meses a bolsa se recuperou e encerrou 

como o melhor investimento daquele ano.   

Em janeiro de 2016 o mundo assistia a forte queda nos preços das commodities que varreu os investidores dos mercados emergen-

tes, entre eles o Brasil. Como se não bastasse ainda tínhamos as nossas “confusões” e indefinições que culminaram no impeach-

ment da presidente Dilma. Naquele momento (jan/16) a bolsa fechou em sua menor cotação desde 2009. Em dezembro de 2016 o 

Ibovespa encerrou nos 60.227 pontos uma alta de 38,9% no ano e de 62,5% desde a mínima daquele ano.  
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Seguindo...Em agosto de 2011 o mundo era chacoalhado com o receio em relação ao limite da dívida americana, que ficou conheci-

do como o shut-down americano. Internamente como sempre nós inventávamos nossos próprios problemas e nossa frágil economia 

sentia o receio e a aversão a risco dos investidores internacionais. Como resultado nossa bolsa caiu forte e o Ibovespa alcançava os 

49 mil pontos (mínima de ~48 mil pontos). Alguns meses mais tarde, 7 pra ser mais exato, o Ibovespa havia subido 35% e alcança-

do 64.670 pontos ao final de fevereiro de 2017.  

Acredito que muitos se lembram da grave e terrível crise de 2008 não é mesmo. Vejamos as manchetes daquela época - quadro 

esquerdo. Pouco mais de 1 ano depois o Ibovespa fechava o ano de 2009 com uma valorização de 133% ante a mínima de outubro 

de 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora seria diferente?  

Maio foi um mês muito ruim para bolsa e novamente nos depara-

mos com as manchetes de jornais - vide quadro ao lado.  

Respondendo a pergunta acima, todas situações e conjunturas 

são diferentes e possuem suas especificidades, suas incertezas.   

2018 é um ano diferente de 2008, ou 2011, ou 2016 ou mesmo 

2017. Nossa conjuntura mudou, o presidente é outro, a economia 

é outra o mundo é outro.  

Mas posso dizer que os estudos postulados pelas finanças com-

portamentais continuam iguaizinhos! Muitos investidores toma-

ram novamente decisões baseadas em emoções e empurradas 

pelos sentimentos e vieses vendendo suas ações buscando 

“estancar o sangue”. Não é fácil.  

Para nós que trabalhamos com gestão é bastante difícil. Somos investidores junto com você, também não gostamos de perder nos-

so dinheiro e também carregamos nossos vieses e emoções. No entanto, depois de 15 anos de mercado que somadas a outros 

vários anos dos integrantes do nosso time, podemos afirmar que é quase corriqueiro o “ano acabar”, ou ainda, o “mundo acabar” 

umas 2 vezes ao ano na bolsa. Hoje, temos muitas incertezas: dólar se valorizando, economia dando sinais de enfraquecimento, 

eleições, etc. Mas já vimos isso acontecer e esperamos em alguns meses postar nova manchete aqui falando de uma bela valoriza-

ção desde a mínima do ano de 2018. Tal qual Warren Buffet nos ensina, a incerteza deve ser amiga do investidor de longo prazo. 

“The future is never clear; you pay a very high price in the stock market for a cheery consensus. Uncertainty actually is the friend of 

the buyer of long-term values.”  — Warren Buffett 



 

 

BOLSA E NOSSOS CLUBES.  

Maio foi um mês difícil e vimos fortes oscilações em diferentes mercados. O dólar teve forte apreciação de 6,2% saltando dos 

R$3,50 do fechamento de Abril, para encerrar em R$3,72 neste mês. Os juros mostraram forte alta num claro sinal de aversão a 

risco por parte dos investidores. A curva de juros de 10 anos do Brasil saltou de 9,7% para 11,2% e o risco país encerrou em 226 

bps alta de 30,6%. E a bolsa encerrou em queda de 10,9% aos 76.756 pontos.  Todos nossos clubes encerraram com quedas infe-

riores as do índice o que nos deixa satisfeitos, ainda que obviamente não felizes, pois como enfatizamos ao longo dessa carta, foi 

um mês difícil para os mercados.  
 

AI VALE 

O clube AiVale apresentou uma performance 3,7 p.p. superior ao Ibovespa, encerrando com uma queda de 7,2%. Como comenta-

mos na carta passada, ao longo do mês de maio, em consonância com a ciência dos cotistas, realizamos a mudança sutil em sua 

gestão com o clube deixando de seguir a Carteira XP Dividendos para adotar uma gestão própria, ainda que com o mesmo perfil, 

ou seja, o do foco em dividendos. Ao longo do mês o clube passou a adotar uma carteira mais semelhante a do nosso outro clube 

de investimento que tem foco em dividendos o Blues, o qual comentamos abaixo. A diferença de rentabilidade entre eles se refere 

ao fato das trocas terem sido feitas ao longo do mês.   

Em termos de performance, destaque para as ações da Hapvida (HAPV3) que representam a maior posição de nossa carteira com 

alta de mais de 8% apesar de todo movimento negativo observado nos mercados. As ações da Unipar (UNIP6) também ajudaram e 

muito a performance do clube com sua alta de 16% desde que entrou na carteira do clube, ainda que com uma participação bem 

menor (atualmente em 6%).  

Alterações. Ao longo do mês zeramos algumas posições: Metalúrgica Gerdau (GOAU4), MRV (MRVE3), Ambev (ABEV3), B3SA 

(B3SA3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Ultrapar (UGPA3). Além disso reduzimos a posição de caixa de 23% para 15%. Em ter-

mos de adições, equalizamos a carteira com as posições do clube Blues, adicionando os seguintes ativos: Unipar (UNIP6), Hapvida 

(HAPV3), Sanepar (SAPR11), Queiroz Galvão (QGEP3), Alupar (ALUP11), AES Tietê (TIET11), Grazziotin (CGRA4) e Banrisul 

(BRSR6). Na página seguinte o leitor encontra a composição completa da carteira.  
  

BLUES 

O clube Blues com foco em dividendos teve uma performance satisfatória esse mês com queda de 5,9% o que representa 4,9 p.p. 

superior ao Ibovespa. No ano o clube acumula alta de 5,6% contra 0,5% do Ibovespa, ou ainda uma valorização que é semelhante a 

210% do CDI no período.  

Em termos de performance, assim como comentamos acima, destaque para as ações da Hapvida (HAPV3) que representam a 

maior posição de nossa carteira com alta de mais de 8% apesar de todo movimento negativo observado nos mercados. As ações 

da Unipar (UNIP6) também ajudaram e muito a performance do clube com sua alta de 60% no mês, ainda que com uma participa-

ção menor na composição da carteira (atualmente em ~7%).  

Alterações. Em termos de composição em face aos receios quanto ao futuro do cenário de distribuição de combustíveis, optamos por 

zerar nossa exposição as ações da Ultrapar (UGPA3); objetivando reduzir a volatilidade da carteira zeramos nossa exposição a 

B3SA (B3SA3); e ainda retiramos São Martinho (SMTO3). Adicionamos 2 ativos do setor financeiro por conta de uma valuation 

atrativo após as quedas recentes - caso do Banrisul (BRSR6) e do Banco do Brasil (BBAS3). Também adicionamos Bradespar 

(BRAP4) por conta do elevado yield que esperamos no ativo. Na página seguinte o leitor encontra a composição da carteira.  
 

MAZONI, FOLK E GROOVE 

Mazoni, Folk e Groove são os três clubes que seguem uma mesma estratégia long only de ações, as quais vemos como as melho-

res opções de investimento para um perfil de clientes que gosta de ações, mas que buscam geração de patrimônio de longo prazo 

e que aceitam certa medida de risco.    

Os 3 clubes superaram o benchmark ainda que apresentando uma forte queda de 8,7% no mazoni e folk e 8,6% no groove. No ano 

todos os 3 clubes superam o Ibovespa. Na página seguinte o leitor encontra a composição completa da carteira.  

Alterações. Ao longo do mês zeramos nossa exposição as ações da construtora Trisul (TRIS3) face aos receios quanto a desacelera-

ção de nossa economia; optamos por sair das ações da São Martinho (SMTO3); e por embolsar os lucros de nossa posição de 

longo prazo nas ações do IRB (IRBR3) - durante o período que esteve em carteira (10 meses) as ações acumularam alta de 79%.  

Além disso, reduzimos nossas exposição a Bradespar (BRAP4). Adicionamos as ações de Banco do Brasil (BBAS3) que apesar de 

estatal nos parece muito descontada após as quedas recentes; e as ações da Randon (RAPT4), também aproveitando as quedas 

recentes. Na página seguinte o leitor encontra a composição da carteira.  

Petrobras: Face as mudanças no management da Petrobras e em meio as incertezas relacionadas a gerência política na empresa, 

optamos pela retirada do ativo. 



 

 

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 

BLUES 
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