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2020 Um novo ciclo na economia e nos 
mercados globais se inicia, porém muitos 
clientes não estão adequadamente 
posicionados para essa nova fase de 
recuperação. Além do que, a grande 
maioria apresenta uma exposição excessiva 
em caixa. Obter retornos com mais 
segurança não significa ficar fora dos 
mercados ou segurar o dinheiro à espera 
do "momento certo" para investir.
 
Para ajudar na compreensão da situação 
atual do seu portfólio, podemos elaborar 
o seu relatório Outlook Watchlist 
personalizado. Assim, nosso time de 
relacionamento poderá recomendar 
o posicionamento ideal para os seus 
investimentos neste novo ciclo.

Que tal solicitar seu relatório Outlook 
Watchlist ao seu time de relacionamento?

Esteja 100% investido 
para o novo ciclo.

Watchlist
MID-YEAR OUTLOOK
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Caro cliente,

Estou muito consciente de que todos nós fomos 
impactados, pessoal e profissionalmente, pela 
pandemia. Em toda a comunidade do Citi Private 
Bank, alguns perderam entes queridos para 
a COVID-19. Todos estamos preocupados com 
nossas famílias, e muitos de nossos clientes 
estão atuando na linha de frente, como médicos, 
pesquisadores e inovadores de vacinas. É também 
um momento de conflito, com grandes questões 
sociais e desemprego. Somos um grupo resiliente, 
compartilhando nossas experiências, adaptando-
nos a novas realidades e desenvolvendo força à 
medida que procuramos restaurar elementos de 
normalidade em nossas vidas, e respeito em nosso 
discurso político.

Este é um momento raro e notável.

Os eventos dos últimos meses puseram fim à maior 
expansão econômica da história. Essa expansão 
- de julho de 2009 a fevereiro de 2020 - foi de 
magnitude suficiente para permitir ao mundo 
entrar nesta crise partindo de uma posição de 
relativa força econômica. A taxa de poupança 
pessoal dos EUA estava em saudáveis 8% quando 
a COVID-19 surgiu. Globalmente, a inflação estava 
baixa, e não havia grandes motivos para alterar este 
padrão. Mas o vírus nos atingiu em um momento 
de desglobalização, em que alianças políticas 
tradicionais estavam se desgastando, o equilíbrio de 
poder entre os EUA e a China estava mudando, e o 
populismo estava se tornando mais prevalente. As 
variadas, desarticuladas e descoordenadas respostas 
econômicas e sanitárias dadas à disseminação 
global do vírus refletem estes tempos de menor 
estabilidade.

Portanto, é com um grande senso de 
responsabilidade e gratidão que escrevo esta 
introdução ao nosso guia do Mid-Year Outlook, 
intitulado Do medo à prosperidade: investindo em 
um novo ciclo econômico. 

Normalmente, nosso relatório semestral é uma 
atualização das perspectivas que publicamos no 

início do ano. Não é o caso em 2020. Nosso time 
global de pesquisadores, economistas e gestores de 
portfólio revisitou todas as suposições de nossos 
modelos.

Atualizamos nossas Estimativas de Retorno 
Estratégico, as projeções de retorno fundamentais 
de dez anos que impulsionam nossa alocação de 
ativos principais. Analisamos as reações políticas, 
econômicas, governamentais e de mercado 
à pandemia para conceber e avaliar cenários 
que reflitam uma série de possíveis resultados. 
Consideramos quais tendências serão aceleradas 
como resultado da pandemia e quais indústrias e 
atividades serão menos relevantes posteriormente. 
E levamos suas perguntas em consideração. Nosso 
time global de Investimentos tem mantido contato, 
ainda mais frequente, com os clientes.

Temos muito o que dizer sobre o que sabemos 
e o que não sabemos. Quando uma crise de tal 
magnitude ocorre, o conhecimento é escasso. 
Como disse o filósofo britânico Bertrand Russell, 
"algumas coisas são quase mais certas do que 
outras". Onde temos fatos e dados, podemos 
elaborar recomendações mais fortes. Nossas visões 
de convicção mais alta baseiam-se, em parte, em 
relações históricas entre a economia e os mercados, 
mas também são baseadas em observações 

DAVID BAILIN 
CHIEF INVESTMENT 
OFFICER

"Quando alguém admite que nada é certo, 
acredito que também deve acrescentar 

que algumas coisas são quase mais certas 
do que outras" – Bertrand Russell

Carta do CIO
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Total de infectados (estimativa)
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FIGURA 2. ESTIMATIVA DO TOTAL DE INFECTADOS PELA COVID19 NOS EUA

FIGURA 1. ESTIMATIVA DE MORTES POR COVID19 NOS EUA E MORTES PROJETADAS

Fonte: covid19-projections.com/us 4 de junho de 2020.
Todas as previsões são expressões de opinião, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio e não pretendem ser garantias de eventos futuros.

de comportamento atípico do mercado, novas 
realidades de portfólio e aceleração de tendências 
importantes nos negócios e na política. 

O relatório Mid-Year Outlook 2020 reflete as 
complexidades e as novas realidades de nosso 
tempo, que sumarizo a seguir:

1 Este é um novo ciclo econômico. Ele se inicia 
com uma breve recessão global, extremamente 
profunda e em andamento, que provavelmente 
será seguida por um retorno inicial acentuado da 
atividade econômica global, alcançando apenas 
uma recuperação parcial e desigual. (Para ilustrar 
o quão atípico é este período, observe que 60% 
de todas as perdas de emprego ocorreram em 
apenas três grandes setores: lazer, educação/
saúde e varejo.) Esperamos então uma expansão 
lenta que nos levará de volta, até 2022, aos níveis 
de rentabilidade corporativa de 2019 – consulte 
Investindo em um novo ciclo econômico.

2 A paralisação global temporária e o caminho 
para a recuperação da pandemia alteraram 
a dinâmica da economia global de maneira 
importante. Certos setores, como tecnologia, são 
beneficiários permanentes. Outros setores, como 
o varejo tradicional, são vítimas permanentes. As 
grandes empresas, de modo geral, enfrentarão a 
tempestade melhor do que as pequenas. Países 
desenvolvidos com mais recursos econômicos e 
naturais se sairão melhor do que países menos 
desenvolvidos. E haverá milhões de pequenas 
e médias empresas que irão à falência. O vírus 
afetará todos os indivíduos e todos os negócios 
de maneira desigual e, às vezes, injusta, com 
vencedores e perdedores permanecendo lado a 
lado em brutal contraste entre si. Os mercados 
de ações do mundo refletiram rapidamente 
isso, com avaliações altamente divergentes 
em ações de empresas resilientes e de setores 
significativamente impactados - consulte 
Investindo em um novo ciclo econômico. 

3 A questão mais relevante para os investidores 
nos próximos cinco anos serão as baixas 
taxas de juros. Com o rendimento dos títulos 

http://covid19-projections.com/us
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do Tesouro dos EUA caindo para perto de 
zero, as alocações de ativos terão que mudar 
substancialmente. Historicamente, a renda fixa 
se movia para um lado quando as ações se 
moviam para o outro. Sua correlação negativa 
servia como um hedge natural. Isso não é mais 
verdade. Depois, há a questão associada de 
retornos de longo prazo. Se a renda fixa não 
pode proporcionar retornos razoáveis e tanta 
diversificação, os portfólios devem refletir 
essas realidades. Portanto, refizemos nossas 
Estimativas de Retorno Estratégico para 
incorporar os efeitos da pandemia, das baixas 
taxas de juros e do desempenho dos mercados 
até o momento - consulte Grandes mudanças em 
nossas Estimativas de Retorno Estratégico. 
Os resultados sugerem que os clientes façam 
grandes alterações em seus portfólios centrais 
de longo prazo. O aumento da exposição incluirá 
pequenas e médias empresas, dívida e ações de 
mercados emergentes. Dependendo do perfil 
do investidor, essas alterações incluirão certas 
estratégias do mercado de capitais - consulte 
O que as famílias inteligentes estão fazendo 
no mercado de capitais -, bem como private 
equity, mercado imobiliário e venture capital 
em estágio avançado - consulte Os melhores 
resultados para investimentos alternativos 
geralmente vêm após crises econômicas. 
Também continuamos enfatizando o valor de 
empresas selecionadas com histórico de aumento 
de dividendos - consulte Busque dividendos 
sustentáveis. Discutimos por que acreditamos 
que os investidores se concentrarão ainda 
mais em empresas com os mais altos padrões 
ambientais, sociais e de governança (ESG), 
tanto durante a pandemia quanto no longo 
prazo - O poder de Investir com Propósito, 
ou Investimento de Impacto. Finalmente, há 
a questão do caixa em si. Os clientes retêm 
muito caixa, e deixar de administrar o caixa com 
sabedoria é um dos principais fatores negativos 
para os portfólios - consulte Dinheiro em caixa 
não é tão bom assim!

4 O principal "medo" é do próprio vírus. Isso 
porque a pandemia não está no fim. Analisando 
os dados dos EUA, por exemplo, vemos que pode 
haver até 190.000 mortes dentro de apenas três 
meses - figura 1. Mas também podemos ver que 
no máximo 50 milhões de pessoas terão sido 
infectadas no mesmo período. Somente quando as 
taxas de infecção (Ro) caírem de forma sustentável 
para 0,5 ou menos, o fim da pandemia pode estar 
à vista. Isso significa que a COVID-19 continuará 
vigente em âmbito global por mais um ou dois 
anos, a menos que uma vacina seja encontrada 
e amplamente distribuída. O atrito econômico 
associado a viver e trabalhar no meio de uma 
pandemia em uma economia moderna nunca foi 
experimentado ou modelado.

5 Até que uma vacina seja encontrada, a 
economia global não se normalizará totalmente, 
e os atritos com a saúde diminuirão a atividade 
econômica em geral. Quando uma vacina for 
encontrada, haverá uma rápida trajetória para 
um "novo normal", bem como uma aceleração 
adicional da atividade econômica em setores 
e empresas que estão estrategicamente e 
financeiramente bem posicionados. Embora 
tenhamos destacado no passado nossas 
Tendências Seculares (e elas tenham tido um bom 
desempenho nos últimos meses!), a pandemia 
acelerará o crescimento em muitos setores. 
Tais setores podem receber investimentos, 
e acreditamos que você deva estar investido 
neles - consulte Tendências Seculares têm bom 
desempenho, mesmo durante uma pandemia: 
revisando nossos temas de investimento.

6 Finalmente, se alguém ainda tinha dúvidas 
sobre a destruição que o "market timing" pode 
causar nos portfólios, a pandemia deve ter 
acabado com elas. Ao longo dos vinte e quatro 
dias entre 19 de fevereiro e 23 de março, as ações 
negociadas nos EUA caíram 34%. De 23 de março 
a 27 de maio, subiram 36%. O dia de maior alta 
foi de 9,4%, em 24 de março, e o dia de maior 
baixa, 16 de março, foi de -12%. Estes foram 
alguns dos maiores movimentos em um único dia 

da história do mercado de ações, e ocorreram 
muito próximos entre si. Mantenha seu portfólio 
central totalmente investido o tempo todo e 
realoque os investimentos dentro dele - consulte 
Rumo a uma nova alocação de ativos e A 
sabedoria do lump-sum investing: por que você 
deve investir todos os seus recursos agora.

Embora pareça quase inapropriado falar sobre 
"prosperidade" - lucros e oportunidades como 
resultado da pandemia - este é um mundo 
resiliente. Para obter retornos acima da média, é 
necessário decidir o que comprar e quando. Grandes 
investimentos geralmente surgem em momentos 
de grande deslocamento e até desconforto. 
Identificamos mercados desfavorecidos e grupos 
industriais, incluindo companhias aéreas, que estão 
sob estresse extraordinário, mas que devem voltar 
para que a economia global se recupere novamente. 
Estamos preparados para olhar para a frente com 
os olhos bem abertos e, embora possamos errar 
em algumas recomendações, talvez sobre o 
momento de investir ou talvez sobre o próprio 
investimento, há um risco maior se olharmos apenas 
pelo espelho retrovisor. 

Como eu disse no início, há algumas coisas sobre as 
quais temos mais certeza. Sabemos que a economia 
global se recuperará totalmente, mas não sabemos o 
momento exato dessa recuperação. E sabemos que 
inovação, invenção e engenhosidade continuarão 
a impulsionar mudanças, e que os líderes de tais 
esforços serão bem recompensados. Também 
sabemos que dias mais escuros dão lugar a dias 
mais claros e à luz do sol.

É uma humilde honra trabalhar com colegas 
tão comprometidos em olhar atentamente para 
um mundo que está mudando tão rapidamente. 
Igualmente, é uma honra servir a todos vocês como 
CIO. Nunca tive tantas conversas significativas em 
tão pouco tempo com tantos de vocês. Desejo a você 
e à sua família saúde, prosperidade e renovação.

Calorosamente,

David Bailin 
Chief Investment Officer 

Citi Private Bank
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VISÃO GERAL

Investindo em um 
novo ciclo econômico

2.1

STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST 
E ECONOMISTA-CHEFE

DAVID BAILIN,  CHIEF INVESTMENT OFFICER

O colapso da COVID-19 e a 
resposta política afetaram 
profundamente nossas Estimativas 
de Retorno Estratégico, estratégia 
de alocação de ativos, construção 
de portfólio e recomendações 
táticas de mercado. Estamos 
entrando em um novo ciclo 
econômico, e isso exige uma nova 
abordagem de investimento.

• O colapso da COVID na economia foi causado por 
um choque exógeno que derrubou a atividade 
comercial mundial 

• A resposta fiscal e monetária foi rápida e grande 
o suficiente para convencer os investidores de que 
eles podem confiar numa recuperação

• À medida que o mundo passa do medo para a 
prosperidade nos próximos anos, o novo ciclo 
exige uma nova abordagem de investimento 

• A recuperação econômica global será desigual 
em âmbito regional e entre os setores, levando a 
ampla dispersão nos retornos

• Empresas maiores, empresas que produzem e 
consomem tecnologia de forma sensata e muitos 
prestadores de serviços de saúde tiveram um 
desempenho superior acentuado durante as 
paralisações, mascarando muitas das dificuldades 
de outros setores

PRINCIPAIS MENSAGENS

• Mantemos um compromisso de longo prazo com 
nossas Tendências Seculares na área da saúde, 
revolução digital e na região da Ásia

• Aconselhamos que você mire em ativos 
depreciados que serão considerados 
subvalorizados daqui a um ano ou mais a partir de 
agora, à medida que a recuperação ocorrer

• Agregadores de pequenas empresas, incluindo 
private equity, são provavelmente beneficiários do 
novo ciclo

• Refletindo as avaliações de empresas (valuations) 
muito baixas, adicionamos posições overweight 
em setores cíclicos selecionados, como ações 
de empresas pouco capitalizadas e de baixa 
liquidez (Small Caps) nos EUA e regiões como a 
América Latina, onde os valores caíram de forma 
semelhante a 2008
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A pandemia da COVID-19 pôs fim à maior expansão 
econômica da história. Os 128 meses entre junho 
de 2009 e março de 2020 foram um período de 
crescimento modesto para a economia mundial após 
a Crise Financeira Global.

Agora, começamos um novo ciclo econômico e de 
mercado financeiro.

O colapso da COVID foi causado por um choque 
exógeno que paralisou a atividade comercial 
mundial. Mas, ao contrário de 2008, governos em 
todo o mundo foram rápidos e decisivos ao gastar 
recursos atuais e futuros para construir uma ponte 
para a recuperação econômica. Globalmente, 
os formuladores de políticas entregarão US$ 6 
trilhões em gastos no ano corrente, enquanto os 
bancos centrais adotaram aquisições de ativos de 
valor equivalente. Como mostra a figura 1, os EUA 
estão liderando os esforços de estímulo globais, 
com aproximadamente metade do alívio fiscal e 
monetário do mundo em dólares norte-americanos. O 
Federal Reserve também reduziu as taxas de juros de 
curto prazo dos EUA para zero, comprometendo-se a 
mantê-las assim até que os mercados de trabalho se 
"normalizem". Essas ações antecipatórias servirão 
como arma inicial para uma recuperação que 
começará no terceiro trimestre de 2020.

Uma rápida contração econômica dessa severidade 
e velocidade normalmente provocaria sentimentos 
igualmente pessimistas em investidores que usam o 
passado como indicador de performance futura. Mas 
o nível de estímulo fiscal e monetário foi tão grande 
que trouxe confiança aos investidores dispostos 
a olhar além do abismo profundo. Os mercados 
reagiram com uma recuperação que confundiu tanto 
conhecedores quanto especialistas. 

Enquanto as recessões anteriores permitiram tempo 
para que títulos valorizados fossem liquidados e 
trocados por ações em baixa, desta vez foi diferente. 
Nem mesmo Warren Buffett conseguiu colocar a 
enorme pilha de dinheiro da Berkshire Hathaway 
para trabalhar com rapidez suficiente. A clara 
liderança de mercado pelas empresas de tecnologia 
- aquelas menos impactadas negativamente pelas 

Estímulo fiscal líquido em 2020 como % do PIB
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FIGURA 1. ESTÍMULOS: AUMENTO ESTIMADO DE 
DESPESAS FISCAIS EM 2020

Fonte: FactSet e Citi Research até 12 de maio de 2020.

paralisações econômicas - forneceu um catalisador 
para a recuperação do mercado. 

A velocidade da recuperação do mercado acionário 
exigirá que os investidores tomem decisões de 
investimento mais rápidas e ousadas. Acreditamos 
que a qualidade dessas decisões possa moldar 
significativamente o desempenho dos portfólios 
na próxima década. Embora os mercados tenham 
saltado mais alto e mais rápido do que em qualquer 
período pós-recessivo anterior, os investidores 
estavam exigentes. As ações de defesa aumentaram 
e as ações cíclicas caíram desproporcionalmente, 
punindo indústrias e bancos, para citar apenas 
dois setores. Alguns mercados externos também 
foram violentamente atingidos. Portanto, ao 
refletirmos sobre o que é diferente desta vez, 
o novo ciclo econômico exige uma abordagem 
tática. Precisaremos alocar entre determinados 
segmentos de mercado e regiões ao longo do tempo. 
Precisaremos expor portfólios de clientes a partes do 
mercado, como ações de baixa e média capitalização, 
à medida que a recuperação tomar forma.

Em resumo, o novo ciclo econômico exigirá novas 
abordagens para tudo, desde a seleção de segurança 
à construção de portfólio e alocação de ativos.

A trajetória de queda e recuperação: uma subida 
inevitável

Paralisar economias inteiras produziu o colapso 
econômico mais rápido da história. Estimamos que 
o ritmo anualizado de queda no PIB no segundo 
trimestre nos EUA possa ser de 35% a 40%. 
Uma queda tão grande distorce a matemática da 
recuperação, pois ganhos e perdas são assimétricos. 
Por exemplo, esperamos que apenas metade 
das pessoas incapazes de trabalhar no segundo 
trimestre nas economias ocidentais consiga retornar 
aos seus empregos no terceiro trimestre. Estimamos 
que essa recuperação parcial resultará em um 
crescimento do PIB de 25% a 30%. Como podemos 
ver, o crescimento numérico parecerá grande, mas 
estará apenas começando a preencher a lacuna do 
desemprego.

Em termos de gastos do consumidor, podemos 

VISÃO GERAL
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procurar no exterior pistas sobre como pode ser a 
recuperação no Ocidente. A recuperação das vendas 
de automóveis na China é um desses indicadores. 
Quando a economia da China fechou, as vendas 
de automóveis caíram 83% em fevereiro. Como 
os trabalhadores chineses agora temem usar 
o transporte público, as vendas de automóveis 
excederam rapidamente o ritmo pré-COVID em 
abril. Embora março tenha visto apenas parte dessa 
recuperação de dois meses, o ganho realizado foi 
de 240%.1 Outras pistas provavelmente surgirão. 
Por exemplo, a alemã Lufthansa está expandindo 
rapidamente os voos dentro da Europa. Em todos 
os casos, as recuperações subsequentes do setor 
provavelmente serão significativas, mas ficarão bem 
aquém da recuperação total.

É importante ressaltar que certos países e regiões 
não podem ou não estão dispostos a fornecer 
estímulos econômicos. Alguns deles sofrerão 
choques mais profundos devido à dependência 
do turismo internacional, das exportações ou de 
ambos - figura 2. Mercados emergentes com altas 
necessidade de empréstimos externos, tomadores 
de empréstimos em moedas estrangeiras ou com 
moedas atreladas aos USD, são mais vulneráveis.
Durante a recuperação após a Crise Financeira 

FIGURA 2. DEPENDÊNCIA DO COMÉRCIO E DO 
TURISMO

FIGURA 4. ESTIMATIVAS DE CRESCIMENTO DO PIB 
REAL DO CITI PRIVATE BANK

FIGURA 3. RETORNOS DE AÇÕES, ACUMULADO 
DO ANO

Fonte: FactSet e Citi Research, até 20 de maio de 2020

Índices MSCI em todos os casos, exceto S&P. Fonte: Bloomberg, 
até 20 de maio de 2020. O desempenho passado não indica 
resultados futuros. Os resultados reais podem variar. Os índices não 
são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em 
um índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação. 
Consulte as definições no Glossário.

Fonte: Escritório do Diretor de Estratégia de Investimento do 
Citi Private Bank, 20 de maio de 2020. Todas as previsões são 
expressões de opinião, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio 
e não pretendem ser garantias de eventos futuros. Os índices não 
são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em 
um índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação. 
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros, os 
resultados reais podem variar.

PARTICIPAÇÃO 
COMERCIAL 

BIDIRECIONAL 
NO PIB (%)

PARTICIPAÇÃO 
DO TURISMO 
NO PIB (%)

EUA 20 7.9

REINO UNIDO 41 10.5

EUROPA EX-UK 68 10.5

DEV. ASIA 52 8.7

EM ASIA 41 10.3

EM EMEA 58 8.0

EM LATIN AMERICA 38 10.5

2020 
(%)

2021 
(%)

2022 
(%)

CHINA 2.0 5.5 5.0

EUA -4.3 3.6 3.0

UE -8.0 3.0 3.0

REINO UNIDO -6.0 2.5 2.5

GLOBAL -3.0 3.2 3.5

Retorno acumulado 2020 (%)

-50 -40 -30 -20 -10 0

-50 -40 -30 -20 -10 0

CHINA -5.7

S&P 500 -7.4

GLOBAL -11.2

ASIA EX-JAPAN -12.9

EUROPE -16.8

EM -16.9

CEEMEA -21.9

LATAM -39.4

Global de 2008-092, a zona do euro ficou para trás 
dos EUA. Agora, com um maior choque comercial e 
turístico e menos estímulos fiscais, a zona do euro 
deve esperar uma queda no crescimento quase duas 
vezes maior do que nos EUA em 2020. Juntamente 
com maiores restrições demográficas e indústrias 
de crescimento mais lento, é provável que um nível 
inadequado de apoio regional aos países da zona do 
euro mais impactados pela COVID resulte em uma 
recuperação regional mais fraca nos próximos anos.

Também vemos estados produtores de petróleo com 
igual probabilidade de sofrer pressão continuada. 
Esperamos que cortes na produção e uma retomada 
modesta das viagens elevem o preço do petróleo 
para US$ 40 até o final do ano. Mas é improvável que 
o petróleo recupere níveis pré-pandêmicos devido a 
uma mudança secular de longo prazo em termos de 

consumo de combustíveis fósseis, aumento da cadeia 
de suprimentos dentro dos EUA e uma revolução 
tecnológica em energias alternativas ou renováveis.3 

Nossas premissas econômicas já estão refletidas 
significativamente nos retornos financeiros regionais 
acumulados em 2020 - figuras 3 e 4. Nosso objetivo 
será avaliar quais regiões e mercados estão super ou 
subestimando a recuperação daqui para a frente.

Vendo a dispersão nos mercados como uma 
oportunidade

Acreditamos que a atual dispersão massiva entre os 
retornos potenciais de regiões, indústrias e empresas 
represente a maior oportunidade para os investidores 
no início desta recuperação. Orientaremos 
os investidores sobre as oportunidades e seu 
sequenciamento. Para investidores discricionários, 
realocaremos os portfólios. E, para investidores 
oportunistas, achamos que precisarão agir de forma 
decisiva, pois adicionar as exposições apropriadas no 
momento certo pode melhorar os retornos futuros. 
Da mesma forma, a falta de ação pode prejudicar o 
crescimento subsequente do portfólio.

À medida que a crise se desenrolava, vimos 

VISÃO GERAL



MID-YEAR OUTLOOK 2020

CITI  PRIVATE BANK 12

rapidamente que "Portfólios de defesa pós-COVID" 
- nosso rótulo para setores dos EUA, incluindo 
tecnologia da informação, e-commerce, saúde 
e indústrias de bens de consumo - superaram 
massivamente os "Portfólios de cíclicos pós-COVID" 
em baixa - nosso rótulo para indústrias, energia, 
finanças e imóveis - figura 5. 

Na nossa visão, esse desempenho superior é 
insustentável e apresenta uma oportunidade 
de investimento. A liderança de mercado pelas 
empresas menos impactadas pela paralisação 
econômica faz sentido, mas o grau em que elas se 
valorizaram em relação ao fraco desempenho das 
empresas industriais, não. 

Dada a natureza exógena do choque e da recuperação, 
a confiança dos consumidores e das empresas não se 
frustrou tanto quanto imaginado. Portanto, esperamos 
que os gastos em indústrias se saiam melhor, e por 
consequência, as respectivas ações ao longo do tempo.

Construa portfólios para 2021 e além, 
não para 2020

Nossas novas Estimativas de Retorno Estratégico 
mostram grandes mudanças à medida que entramos 
no novo ciclo. É importante ressaltar que o valor 
do portfólio de renda fixa caiu amplamente. Com 
exceção da dívida de mercados emergentes e 
algumas partes do mercado high yield, taxas 
de juros mais baixas fixadas em quase zero 
reduziram ainda mais o valor da diversificação dos 
títulos e suas perspectivas de retorno no longo 
prazo - consulte Grandes mudanças em nossas 
Estimativas de Retorno Estratégico. Portanto, 
precisamos considerar outras maneiras de buscar 
diversificação4 e retornos. Nas ações, o desempenho 
dos índices não reflete nossa visão estratégica e sim 
alguns subsetores específicos que, na nossa visão, 
agregarão maior valor ao portfólio. 

Com a economia global ainda em contração, 
os investidores em ações deram o sábio passo 
de acreditar em uma eventual recuperação. 
Consequentemente, a precificação ampla de 
ativos de risco não oferece retornos prospectivos 
sobredimensionados. No entanto, é possível que 

Portfólios de defesa
pós-COVID

Portfólios de
cíclicos pós-COVID

Participação na capitalização de mercado (%)

2020201820162014201220102008200620042002

30

40

50

60

70

FIGURA 5. PORTFÓLIOS DE DEFESA PÓS-COVID NOS EUA DERROTARAM PORTFÓLIOS DE CÍCLICOS PÓS-COVID

Fonte: Bloomberg, até 5 de maio de 2020. O desempenho passado não indica resultados futuros. Os resultados reais podem variar. Os índices 
não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação.

Portfólio de cíclicos pós-COVID: Finanças, indústrias, energia, materiais, imóveis, consumo discricionário ex-Amazon

Portfólio de defesa pós-COVID: TI, saúde, serviços de comunicação, bens de consumo, serviços públicos, Amazon  
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Fonte: Bloomberg, até 5 de maio de 2020. O desempenho passado 
não indica resultados futuros. Os resultados reais podem variar. 
Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir 
diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de 
exemplificação.

Portfólio de cíclicos pós-COVID: Finanças, indústrias, energia, 
materiais, imóveis, consumo discricionário ex-Amazon

Portfólio de defesa pós-COVID: TI, saúde, serviços de comunicação, 
bens de consumo, serviços públicos, Amazon

FIGURA 6. DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE 
PORTFÓLIOS DE CÍCLICOS E DE DEFESA PÓS-COVID 
(% DO MERCADO)

um recuo no mercado de ações possa mudar isso. 
Embora os mercados acionários de forma mais 
abrangente subam e caiam juntos na maior parte 
do tempo, o valor relativo dos mercados e suas 
perspectivas futuras se apresentarão de maneiras 
inesperadas. A Europa enfrenta grandes riscos, 
mas também tem espaço para se recuperar, se 
os formuladores de políticas mostrarem unidade 
e determinação. Por ora, no entanto, estamos 
colocando em underweight as ações na zona do 
euro e nos mercados emergentes da Europa, Oriente 
Médio e África. Isso inclui títulos do governo da zona 
do euro, onde também permanecemos underweight. 

Os mercados de petróleo também continuarão 
passando por momentos de expansão e queda. Após 
a atual queda e provável recuperação, ainda será um 
grande desafio para os estados produtores de petróleo 
diversificarem suas economias o suficiente em um 
mundo em que a demanda de petróleo está diminuindo 
- consulte O futuro da energia no Outlook 2020. 

Temos também, no centro de nossa estratégia de 
investimentos para o novo ciclo, o aumento da 
exposição a investimentos com valor atrativo, com 
potencial de geração de renda e oportunidades 
de crescimento no longo prazo - consulte Busque 
dividendos sustentáveis. Também queremos 
adicionar gradualmente exposição a ativos 
depreciados que serão considerados subvalorizados 
daqui a um ano ou mais. Por outro lado, reduziremos 

PORTFÓLIOS 
DE CÍCLICOS 

PÓS-COVID(%)

PORTFÓLIOS 
DE DEFESA 

PÓS-COVID (%)

EUA 38.0 62.0

DM 45.2 54.8

GLOBAL 46.7 53.3

EUROPA EX-UK 50.5 49.5

EUROPA 52.2 47.8

ÁSIA EM 52.2 47.8

ZONA DO EURO 56.2 43.8

EM 57.4 42.6

REINO UNIDO 57.5 42.5

JAPÃO 57.7 42.3

ASIA EX-JAPAN 58.0 42.0

LATAM 65.3 34.7

CEEMEA 82.0 18.0

as exposições em regiões e setores cujas 
recuperações provavelmente serão mais lentas - 
consulte Nossos mercados preferidos. 

Queremos reiterar nossa convicção em nossas 
Tendências seculares. Estas incluem Revolução 
digital - como conteúdo de mídias digitais, 
e-commerce e provedores de segurança digital 
- cybersecurity - e Aumento da longevidade 
humana - saúde global. China e EUA lideraram os 
principais mercados de ações globais, e estamos 
overweight em ambos. É importante ressaltar que 
esses mercados têm os pesos mais altos dentro dos 
Portfólio de defesa pós-COVID - figura 6. A Ásia, 
como um todo, continua sendo uma Tendência 
secular por razões que são eminentemente claras, 
incluindo o crescimento demográfico acelerado e o 
ambiente geopolítico em transição. 

Obviamente, neste novo ciclo, os ativos que 
classificamos como "seculares " tiveram um bom 
desempenho em relação a outros no colapso da 
COVID. Portanto, lembramos aos investidores 
que ativos cujos preços não caíram não podem 
se recuperar. Consequentemente, recomendamos 
manter esses ativos no longo prazo, além de 
aumentar taticamente, e no curto prazo, os setores 
em baixa.
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RETORNO ACUMULADO 2020 (%)

-50 -30-40 -10-20 0

-50 -30-40 -10-20 0

CHINA -5.7

S&P 500 -7.4

GLOBAL -11.2

ASIA EX-JAPAN -12.9

EUROPE -16.8

EM -16.9

CEEMEA -21.9

LATAM -39.4

RETORNO OUT'07-DEZ'08 (%) RETORNO DEZ'08-DEZ'09 (%)

-100 0-50 50 100

-100 0-50 50 100

S&P 500
-42

23

EUROPE
-49

27

GLOBAL
-47

32

CHINA
-60

59

ASIA EX-JAPAN
-58

68

CEEMEA
-63

74

EM
-58

74

LATAM
-55

98

FIGURA 7. DESEMPENHO REGIONAL EM 2020 FIGURA 8. 
MAIORES QUEDAS, MAIORES REBOTES EM 2008-09

Índices MSCI em todos os casos, exceto S&P. Fonte: Bloomberg, 5 de 
maio de 2020. Fonte: Bloomberg, 5 de maio de 2020. O desempenho 
passado não indica resultados futuros. Os resultados reais podem 
variar. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode 
investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para 
fins de exemplificação. Consulte as definições no Glossário.

Índices MSCI em todos os casos, exceto S&P. Fonte: Bloomberg, 5 
de maio de 2020. O desempenho passado não indica resultados 
futuros. Os resultados reais podem variar. Os índices não são 
gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um 
índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação.

Entre os "portfólios de cíclicos pós-COVID" de baixo 
desempenho, vemos uma maior probabilidade de 
que pequenas e médias empresas norte-americanas 
experimentem um rebote mais rápido e decisivo. 
Enquanto isso, as ações de empresas na América 
Latina - o pior desempenho regional de 2020 até 
agora - parecem ter sofrido uma desvalorização 
muito mais profunda do que outras regiões de 
mercados emergentes. Mas devemos lembrar que as 
ações da América Latina registraram um ganho de 
98% em dólares norte-americanos em 2009.5 Sua 
queda em 2008 mal excedeu a queda deste ano até 
agora - figuras 7 e 8.

Nossa preferência regional por overweight 
títulos dos EUA - com Europa e Japão já 
rendendo negativamente e precificados como 
tal mesmo antes da COVID-19 - permanece uma 
posição fundamental. A flexibilização da política 
econômica pelo Fed resultou novamente em 
rendimentos acentuadamente mais baixos na 
curva de rendimentos do Tesouro norte-americano, 
apesar dos empréstimos recorde nos EUA. Os 
rendimentos reais dos títulos do governo dos 
EUA são significativamente negativos, diminuindo 
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FIG 9. PRÊMIO DE RENDIMENTO DO TESOURO DOS EUA

Fonte: Bloomberg, 5 de maio de 2020. O desempenho passado não indica resultados futuros. Os resultados reais podem variar.

consideravelmente a diferença para os rendimentos 
nominais negativos europeus e japoneses - figura 9. 
Porém, com os preços do Tesouro dos EUA de longo 
prazo subindo até 40% no ano passado, reduzimos 
a ponderação para peso neutro. Com rendimentos 
de 10 a 30 anos agora variando de 0,65% a 1,30%, 
vemos o Tesouro dos EUA agora apenas como um 
hedge de risco, e não como uma fonte de renda 
- consulte Ter dinheiro em caixa não é tão bom 
assim!

A queda nas taxas de juros à vista e no rendimento 
dos títulos representa o principal dilema de alocação 
de ativos do futuro, com os rendimentos reais dos 
EUA agora também negativos. Os instrumentos de 
crédito, com muito esforço, podem proporcionar 
retornos reais positivos, mas geralmente 
proporcionais ao risco de inadimplência. O potencial 
de crédito para substituir o crédito soberano na 
alocação de ativos parece cada vez mais suspeito - 
consulte Rumo a uma nova alocação de ativos.

O que fazer no novo ciclo

O novo ciclo de hoje na economia e nos mercados 
já é marcadamente diferente de muitos ciclos 
passados. O rápido avanço observado recentemente 
nos mercados de ações não tem precedentes, 
tendo ocorrido tão pouco tempo após o evento 
econômico mais devastador do século passado. 
À medida que o mundo transita do medo para a 
prosperidade, recomendamos que você siga uma 
alocação de ativos pós-pandêmica. As taxas estão 
baixas e permanecerão baixas. Isso exige considerar 
como gerenciar seu caixa com mais sabedoria e 
como criar menos dependência da renda fixa, para 
diversificação. Também acreditamos que a escolha 
das exposições a ações e o sequenciamento de como 
e quando investir serão essenciais. Além disso, com 
tanta dispersão ocorrendo após no aftermath da 
COVID-19, precisamos posicionar os portfólios para 
tirar proveito dessa dispersão e da reversão média 
que provavelmente ocorrerá. À medida que esse 
novo ciclo de recuperação continuar avançando nos 
próximos anos, esperamos adotar uma postura de 
maior risco, refletindo as oportunidades esperadas e 
inesperadas que certamente surgirão.

1 Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, 1º de maio de 2020
2 Bureau of Economic Analysis e Eurostat, 1º de maio de 2020
3 Todas as previsões são expressões de opinião, estão sujeitas a mudança  
   sem aviso prévio e não pretendem ser uma garantia de eventos futuros.
4 A diversificação não é uma garantia contra perdas.
5 O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
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Nossas posiçõesOportunidades

GRANDE
CAPITALIZAÇÃO

PEQUENA
CAPITALIZAÇÃO

AÇÕES
GLOBAIS

GRAU DE
INVESTIMENTO
EM MERCADO
 DESENVOLVIDOS*

HIGH YIELD
EM MERCADOS
DESENVOLVIDOS

DÍVIDA EM
MERCADOS
EMERGENTES

TÍTULOS
SOBERANOS EM
MERCADOS
DESENVOLVIDOS EUA

AÇÕES EM
MERCADOS
DESENVOLVIDOS

AÇÕES EM
MERCADOS
EMERGENTES

DEZEMBRO DE 2019 MAIO DE 2020

1.0%
0.3%

2.0%

-3.0%

RENDA
FIXA GLOBAL

3.8% 5.3%

0.9%

0.0% 0.0%

-3.5%

-2.5%

-2.6%

0.0%1.5%

-1.5%

1.2%

1.1%

OVERWEIGHT

NEUTRO

UNDERWEIGHT

Citi Private Bank, 20 de maio de 2020 *Fatores em grau de investimento em mercados desenvolvidos underweight fora dos EUA

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO NO 
LONGO PRAZO RELACIONADAS A NOSSAS 
TENDÊNCIAS SECULARES DE REVOLUÇÃO 
DIGITAL, ASCENSÃO DA ÁSIA E AUMENTO 
DA LONGEVIDADE HUMANA

GESTORES DE PRIVATE EQUITY E MERCADO 
IMOBILIÁRIO QUE MIRAM EM ATIVOS 
STRESSED E DISTRESSED

AÇÕES GERADORAS DE DIVIDENDOS 
CRESCENTES COM MODELOS DE NEGÓCIOS 
RESILIENTES DE DETERMINADOS SETORES

PORTFÓLIO DE CÍCLICOS PÓS-COVID: 
SETORES CUJOS NEGÓCIOS FORAM 
MAIS DURAMENTE ATINGIDOS DURANTE 
A PANDEMIA

ESTRATÉGIAS DE MERCADO DE CAPITAIS QUE 
BUSCAM RENDA A PARTIR DA VOLATILIDADE, 
BEM COMO O POTENCIAL DE COMPRA DE 
AÇÕES A NÍVEIS MAIS BAIXOS

HEDGE FUNDS QUE BUSCAM APROVEITAR 
TENSÕES DE LIQUIDEZ E VENDA FORÇADA
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AÇÕES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO EPS 4

BRASIL

ARGENTINA

MSCI EM - AMÉRICA LATINA

43.7%

64.3%

44.1%

AMÉRICA LATINA

SETORES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO LUCRO POR AÇÃO - EPS 4

RENDA FIXA RENDIMENTO 5

BONOS DO MÉXICO (LOCAL)

SOBERANOS E CORPORATIVOS USD
(EX. ARGY, VENE E EQUADOR)

5.9%

4.8%

MÉXICO 54.9%

CHILE 50.0%

COLÔMBIA 24.0%

PERU 21.6%

ENERGIA 106.9%

MATERIAIS 3.9%

CONSUMO DISCRICIONÁRIO 22.3%

FINANÇAS 13.0%

INDUSTRIAIS 11.0%

AÇÕES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO LUCRO POR AÇÃO - EPS 2

RENDA FIXA RENDIMENTO 5

TÍTULOS PREFERENCIAIS EUA (FIXED-TO-FLOAT)

CORPORATIVOS GRAU DE INVESTIMENTO EUA

BÔNUS MUNICIPAL EUA (TEY)

5.8%

TÍTULOS HY ALTA QUALIDADE EUA
(CLASSIFICAÇÃO BB)

5.1%

2.5%

2.7%

SETORES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO LUCRO POR AÇÃO - EPS 2

FINANÇAS

SAÚDE

34.1%

15.3%

AMÉRICA DO NORTE

EUA 24.5%

CANADÁ 28.0%

US SMID 46.1%

INDUSTRIAIS 37.8%

AÇÕES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO LUCRO POR AÇÃO -  EPS 1

EUROPA

REINO UNIDO

EUROPA

26.6%

26.9%

SETORES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO LUCRO POR AÇÃO - EPS 1

SAÚDE

BENS DE CONSUMO

11.5%

9.6%

RENDA FIXA RENDIMENTO 5

TÍTULOS DE CAPITAL EURO (TIER ADICIONAL 1)

CORPORATIVOS GRAU DE INVESTIMENTO EURO

5.7%

1.1%

SUÍÇA 14.4%

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 27.6%

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 13.8%

TÍTULOS HY ALTA QUALIDADE EURO
(CLASSIFICAÇÃO BB)

3.7%

AÇÕES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO LUCRO POR AÇÃO - EPS 3

RENDA FIXA RENDIMENTO 5

ÁSIA-PACÍFICO

INDONÉSIA

CHINA

MSCI ASIA EX JP

13.3%

17.9%

21.O%

FINANÇAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CONSUMO DISCRICIONÁRIO

9.9%

31.6%

43.7%

SOBERANOS MOEDA LOCAL

TÍTULOS HY ALTA QUALIDADE ÁSIA

(CLASSIFICAÇÃO BB)

CORPORATIVOS GRAU DE INVESTIMENTO USD ÁSIA

2.5%

7.3%

3.0%

CINGAPURA 12.0%

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 19.9%

SETORES PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO LUCRO POR AÇÃO - EPS 3

2.1.1 
Nossos mercados preferidos

1 - MSCI, FactSet, 7 de maio de 2020; 2 - FactSet, 20 de maio de 2020; 3 - FactSet, 10 de maio de 2020; 4 - Bloomberg, 10 de maio 
de 2020; 5 - Índices Bloomberg e Bloomberg Barclays, 6 de maio de 2020. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. 
Os resultados reais podem variar. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Todas as 
previsões são expressões de opinião, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio e não pretendem ser uma garantia de eventos futuros.

À medida que entramos no novo ciclo, estamos overweight em 
ações em mercados de emergentes (EM), ações de pequena e 
média capitalização em mercados desenvolvidos, bem como 
renda fixa soberana dos EUA e dívida de mercados emergentes.
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Tendências  Seculares têm bom 
desempenho, mesmo durante uma 
pandemia: revisando nossos temas 
de investimento  

2.2

STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT 
STRATEGIST E ECONOMISTA-CHEFE

Nossos principais temas e 
recomendações de investimento 
tiveram um bom desempenho em 
meio à COVID-19. Continuamos 
enfatizando sua importância, no 
longo prazo, para os portfólios. 

• Muitos dos setores que já estávamos 
recomendando como parte do nosso tema 
Tendências seculares foram alguns dos menos 
impactados negativamente por paralisações 
econômicas e distanciamento social 

• Acreditamos que a experiência da COVID-19 - e a 
perspectiva pós-pandêmica - darão mais impulso a 
essas Tendências seculares

• Nosso conselho no Outlook 2020 de evitar títulos 
com rendimentos muito baixos ou negativos 
e, em vez disso, buscar renda de vários outros 
investimentos é ainda mais relevante hoje

PRINCIPAIS MENSAGENS Tendências seculares são imunes à COVID

Quando a prevalência global da COVID-19 começou a 
ficar clara em fevereiro, o Citi Private Bank reduziu 
sua alocação para ações, adicionando, em vez disso, 
Tesouro dos EUA e ouro - consulte Investindo em 
um novo ciclo econômico. Também aconselhamos 
o direcionamento de novos investimentos em 
dólares para setores que seriam, provavelmente, 
menos afetados pelos fenômenos peculiares de 
paralisações econômicas e distanciamento social. 
Como era de se esperar, isso incluía muitos setores 
que já estávamos recomendando como parte do 
nosso tema Tendências seculares.

Definimos tendências seculares como "forças 
poderosas de longo prazo que estão revolucionando 
a maneira como vivemos e fazemos negócios 
globalmente." Essas tendências podem durar ao 
longo de um ciclo econômico - e, no caso de uma 
pandemia, ver uma aceleração de seus drivers, 

oferecendo potencial de crescimento resiliente 
aos portfólios. Nossas tendências de Revolução 
digital consideram como a inovação digital está 
revolucionando empresas e indústrias. A Ascensão 
da Ásia aborda a constante mudança no poder 
econômico global de ocidente para o oriente. O 
Aumento da longevidade humana explora como o 
envelhecimento da população mundial afetará os 
padrões de demanda, especialmente para a saúde. 
Todas essas tendências provavelmente durarão duas 
décadas ou mais.

Alguns setores e empresas relacionados a essas 
tendências estão entre aqueles com desempenho 
mais forte em 2020 até agora - figura 1. Os 
disruptores digitais em software, e-commerce 
e mídias digitais não apenas conseguiram ter 
um desempenho superior em um mercado em 
queda, mas também registram ganhos absolutos. 
A China - um elemento-chave tanto na Ascensão 
da Ásia quanto na Revolução digital - também 
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FIGURA 1. DESEMPENHO SUPERIOR DAS TENDÊNCIAS INEVITÁVEIS EM 2020

Fonte: Haver, 20 de maio de 2020. 
Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os 
resultados reais podem variar.
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teve desempenho superior. Seu grande setor 
doméstico de tecnologia e sua recuperação 
precoce da pandemia ajudaram a impulsionar bons 
resultados no acumulado do ano. Juntamente 
com as indústrias de TI, a saúde - nosso tema 
do Aumento da longevidade humana - teve um 
desempenho superior, como seria esperado em 
meio a uma pandemia. A energia tradicional - o 
setor secularmente desafiado cuja vulnerabilidade a 
alternativas sustentáveis destacamos em O futuro 
da energia - teve o pior desempenho no acumulado 
ano. O colapso na demanda por combustível de 
transporte aprofundou a queda da indústria de 
combustíveis fósseis que descrevemos como 
"ocorrendo gradualmente" no Outlook 2020 
publicado no final do ano passado - figura 3.

Acreditamos que a experiência da COVID-19 - e 
a perspectiva pós-pandêmica - provavelmente 
impulsionarão essas Tendências seculares. Aqui 
vão alguns exemplos. O e-commerce se tornou 
ainda mais dominante às custas dos varejistas 
tradicionais, como lojas de departamento - figura 
2. À medida que as redes sem fio de quinta geração 
(5G) continuam sendo implementadas nos próximos 
anos, esperamos que a adoção de conteúdo digital e 
outros serviços aumente ainda mais. 

Continuamos confiantes nas perspectivas de 
crescimento de longo prazo de nossas Tendências 
seculares. Apesar do forte desempenho recente, 
não alienaríamos os investimentos relacionados 
a esses temas. Desde março passado, no entanto, 
gradualmente ampliamos nossas preferências 
para incluir perspectivas de recuperação, em 
vez de apenas ativos que suportariam melhor a 
turbulência da COVID-19. Na nossa visão, a exposição 
a Tendências seculares e indústrias, setores e países 
com maior probabilidade de recuperação mais 
rápida que o esperado representam uma poderosa 
combinação de portfólio. (Nota: para abrir espaço 
para investimentos de "recuperação", iremos 
underweight alguns dos investimentos regionais que, 
provavelmente, serão mais desafiados ou limitados 
em suas recuperações.)

FIGURA 2. DOMÍNIO CRESCENTE DO E-COMMERCE

20152010200520001995 2020

Variação ano a ano (bilhões de dólares) Varejistas sem lojas Lojas de departamento
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Fonte: Haver, maio de 2020.
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FIGURA 3. COLAPSOS DE DEMANDA DE PETRÓLEO BRUTO

Fonte: Haver, maio de 2020.
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A área de saúde - um de nossos setores preferidos 
- tem um registro consistente de crescimento de 
receitas e ganhos ao longo dos ciclos. No entanto, 
tem uma tendência a ter um desempenho inferior nos 
primeiros anos de novos ciclos econômicos - figura 4. 
À medida que nossas alocações táticas de investimento 
evoluírem, não excluiremos, por completo, os 
investimentos que sofreram o "colapso da COVID" - 
consulte Investindo em um novo ciclo econômico.

Identificando alternativas de rendimento

No Outlook 2020, sugerimos evitar títulos com 
rentabilidade muito baixa ou negativa e, em vez 
disso, buscar renda derivada de vários outros 
investimentos. Esse conselho é ainda mais relevante 
hoje. Reiteramos, portanto, nossas recomendações 
de alocar para as alocações geradoras de dividendos 
crescentes de maior qualidade - consulte Busque 
dividendos sustentáveis - além de selecionar ativos 
de renda fixa que ainda ofereçam rendimento - 
consulte Ter dinheiro em caixa não é tão bom assim! 
Também continuamos defendendo estratégias 
de mercado de capitais geradoras de renda para 
investidores qualificados - consulte O que as famílias 
inteligentes estão fazendo no mercado de capitais.

FIGURA 4. SAÚDE: DESEMPENHO SUPERIOR NO LONGO PRAZO, MAS DESEMPENHO INFERIOR 
NO INÍCIO DO CICLO

Fonte: Haver, 20 de maio de 2020. O índice foi rebaixado para 100 em 1º de janeiro de 1990. Os índices não são gerenciados. Um investidor 
não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação.
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Ter dinheiro em caixa não é 
tão bom assim!

DAVID BAILIN, 
CHIEF INVESTMENT OFFICER

KRIS XIPPOLITOS, 
HEAD GLOBAL DE ESTRATÉGIA DE TÍTULOS DE 
RENDA FIXA

Manter o excesso de caixa é uma 
estratégia onerosa no mundo 
de taxas de juros ultrabaixas de 
hoje. Em vez disso, vemos várias 
oportunidades de colocar o 
dinheiro para trabalhar e buscar 
rendimento, além de diversificar 
os riscos do portfólio.

• Em tempos passados de turbulência no mercado, 
costumava-se dizer que "o caixa é rei" 

• O caixa servia não apenas para amortecer a 
volatilidade do portfólio, mas também atuava, 
muitas vezes, como uma fonte constante de 
retornos modestamente positivos

• Atualmente, o caixa não oferece rendimento, 
possui pouco valor de diversificação, e 
provavelmente será o maior obstáculo ao retorno 
do portfólio

• Nesse ambiente, queremos focar em 
oportunidades para gerar melhores retornos a 
partir de títulos de investimento

PRINCIPAIS MENSAGENS

2.3
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Em tempos passados de turbulência no mercado, 
as pessoas diziam que "o caixa é rei". O caixa 
servia não apenas para amortecer a volatilidade do 
portfólio, mas também muitas vezes atuava como 
uma fonte constante de retornos modestamente 
positivos. Sejamos honestos, também era sempre 
"bom" ver algo constante quando os mercados 
caíam. Hoje, esse não é mais o caso. Em resposta às 
consequências financeiras da pandemia da COVID-19, 
o Federal Reserve dos EUA reduziu sua taxa de juros 
de curto prazo para 0,0-0,25%. Assim, o caixa não 
oferece rendimento, possui pouco valor como forma 
de diversificação, e provavelmente representará o 
maior obstáculo ao retorno do portfólio. 

Nossa metodologia de alocação estratégica de ativos 
agora estima um retorno anualizado antes da inflação 
de apenas 0,6% na próxima década - consulte 
Grandes mudanças em nossas Estimativas de 
Retorno Estratégico. Nesse ambiente, queremos 
nos concentrar nas oportunidades de geração de 
melhores retornos a partir de títulos de investimento, 
mantendo modestos saldos em caixa suficientes para 
cobrir as despesas reais por um período razoável. 
Aqui estão várias opções de renda fixa:

Empresas com grau de investimento

Por um breve período em abril, as curvas de 
rendimento dos títulos corporativos do Investment 
Grade (ativos com grau de investimento) nos 
Estados Unidos ficaram próximas de seus valores 
mais baixos desde 2009. No entanto, a recuperação 
dos ativos de risco global impulsionou curvas 
claramente mais acentuadas, com os rendimentos 
de curto prazo caindo. Isso representa uma 
oportunidade de estender a duração (duration) 
modestamente além de caixa e alternativas de caixa. 
Por exemplo, os rendimentos das empresas com 
Grau de Investimento nos EUA com vencimento 
em três a cinco anos são próximos de 2,0% ou 50 
pontos-base (bp) a mais do que títulos semelhantes 
com vencimento entre um e três anos. Embora 
adicione uma pequena quantidade de risco de taxa 
de juros aos portfólios, essa é a opção de maior 
rendimento nessa parte da curva ativos com Grau de 
Investimento em mais de dois anos.

Títulos municipais dos EUA

Para investidores norte-americanos, títulos municipais 
isentos de impostos podem oferecer oportunidades 
atraentes. Embora os rendimentos em munis de 
alta qualidade tenham caído acentuadamente, as 
incertezas persistentes do mercado deixaram para 
trás alguns emissores de Grau de Investimento com 
classificação mais baixa. Observando os índices, 
passar de municipais de qualidade com classificação 
AA para A pode trazer um rendimento adicional de 
100 pb. Baixar para a classificação BBB pode angariar 
mais 150 pb. Esta é a opção de maior rendimento 
entre esses intervalos de classificação desde 2013. 

Ao reduzir a alocação da qualidade de crédito 
dos ativos do portfólio, é necessário fazer uma 
abordagem mais seletiva. Encontrar valor em 
títulos de menor qualidade é uma decisão que 
deve ser analisada caso a caso. Dependendo do 
status tributário de um indivíduo, determinados 
títulos de curto prazo cujo emissor é considerado 
de "alta qualidade" pela Moody's podem oferecer 
rendimentos isentos de impostos acima de 4,0%. 
Isso implica em um rendimento equivalente 
tributável próximo a 7,0%, ou superior, dependendo 
das isenções de impostos estaduais. Obviamente, 
nem todos os títulos com esses tipos de rendimentos 
devem ser considerados iguais. 

High yield e mercados emergentes

Para aqueles que não podem tirar proveito dos 
benefícios fiscais em munis nos EUA, títulos 
high yield tributáveis e de mercados emergentes 
também podem apresentar algumas oportunidades. 
Preferimos manter um viés de "alta de qualidade", 
com foco em emissores de classificação BB. No 
caso dos títulos High Yield norte-americanos, os 
rendimentos de 5,4% são 250 pb acima do Grau 
de Investimento com classificação BBB. Essa opção 
de rendimento "cruzado" de 150bp é 100bp maior 
que a média de 10 anos. Desnecessário dizer que 
esses títulos agregam maior risco de crédito. No 
entanto, SREs de 5,9% e 6,2% são muito maiores do 
que qualquer outra classe de ativos de renda fixa. 
Embora as alocações em portfólios balanceados 

possam ser limitadas para evitar a duplicação 
do risco acionário, consideraríamos posições 
overweight apenas para investidores de renda fixa.

Títulos preferenciais (Preferreds)

Embora tenham uma duração mais longa, ações 
preferenciais ou títulos de capital podem produzir 
rendimentos atrativos, sem incorrer em uma 
quantidade significativa de risco de crédito.* Embora 
tenham estrutura de capital júnior, esses títulos são 
emitidos principalmente por instituições financeiras 
bem capitalizadas nos EUA e na Europa. Alguns dos 
maiores bancos dos EUA têm títulos preferenciais 
cujos rendimentos podem ultrapassar 5%. É verdade 
que esses ativos podem ser mais voláteis durante 
períodos de retração acionária. No entanto, durante 
a era da taxa zero entre 2010 e 2015, o retorno 
médio anual dos preferenciais foi de 9%. 
Ao mesmo tempo, o retorno médio anual do caixa foi 
de 5pb. 

Crédito estruturado

Finalmente, títulos de curto prazo de alta qualidade 
lastreados em ativos (ABS) ou crédito estruturado 
também podem oferecer algumas alternativas 
de caixa, mas sem muito risco de inadimplência 
subjacente. Apoiado pelo TALF (Term Asset-Backed 
Loan Facility) do Federal Reserve, cartão de crédito 
de 3 anos com classificação AAA ou empréstimo 
automático, o ABS oferece rendimentos de +70-
100bp LIBOR. Com base nas taxas atuais da LIBOR, 
isso equivaleria a um rendimento all-in de 1,0-1,3%. 

Apesar do ambiente de taxas de juros ultrabaixas de 
hoje, ainda existem muitas oportunidades em busca 
de rendimento. Embora envolvam assumir algum 
risco, acreditamos que sua contribuição geral para o 
portfólio mais do que justifique isso. Colocar o caixa 
para trabalhar agora é imperativo.

VISÃO GERAL

*Títulos preferenciais podem ser resgatados antes do vencimento, o 
que pode reduzir o rendimento se comprado com um prêmio. Títulos 
preferenciais podem estar sujeitos a outros recursos de chamada ou 
restrições corporativas que podem ter um efeito semelhante a uma 
chamada. Os preços podem variar, refletindo as taxas de juros do 
mercado e o status de crédito do emissor.
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Busque dividendos 
sustentáveis

2.4

JOE FIORICA, HEAD GLOBAL DE ESTRATÉGIA DE 
AÇÕES, CITI  PRIVATE BANK 

WIETSE NIJENHUIS,  GESTOR DE AÇÕES DE 
CLIENTES, CITI  INVESTMENT MANAGEMENT -  CIM

Embora as paralisações 
econômicas representem 
uma ameaça generalizada 
aos dividendos, o valor dos 
dividendos e das empresas que 
podem sustentá-los aumentou. 
Favorecemos empresas de 
determinados setores que 
combinam sólidos registros de 
crescimento de dividendos e 
modelos de negócios resilientes.

• Paralisações econômicas estão pondo em questão 
a sustentabilidade dos dividendos, bem como as 
recompras de ações

• Estamos buscando empresas cujos balanços e 
fluxo de caixa ofereciam estrutura para realização 
de recompras de ações em tempos normais

• Certas partes do setor de tecnologia e do setor de 
saúde se destacam

• Entre os mais propensos a reduzir dividendos e 
recompras de ações estão os setores de energia e 
viagens e lazer

PRINCIPAIS MENSAGENS
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Paralisações econômicas sem precedentes 
estão pondo em questão a sustentabilidade dos 
dividendos, bem como as recompras de ações. 
Empresas de certos setores podem ser forçadas a 
preservar seu caixa, pelo menos até que haja mais 
clareza quanto à extensão e profundidade da crise 
econômica. Isso inclui até algumas empresas que 
aumentaram o pagamento de dividendos durante a 
Crise Financeira Global de 2008-09. 

Neste período sem precedentes, estamos buscando 
empresas cujos balanços e fluxo de caixa lhes 
ofereciam escopo para realizar recompras de 
ações em tempos normais. Acreditamos que essas 
empresas têm mais chances de manter a geração de 
dividendos. Certas partes do setor de tecnologia se 
destacam aqui, pois muitas empresas de tecnologia 
foram menos afetadas pelos efeitos econômicos do 
distanciamento social. No caso do setor de saúde, 
um amplo fluxo de caixa livre tendeu a financiar 
atividades de recompra e fusões e aquisições. 
Ambas podem ser reduzidas para manter os 
pagamentos de dividendos. 

Enquanto isso, à medida que as indústrias mais 
atingidas se concentram na sobrevivência, é 
provável que reduzam as recompras, pagamento 
de dividendos e despesas. Destacam-se os setores 
de energia, viagens e lazer, especialmente as 
empresas tomadoras de empréstimos para geração 
de dividendos. À primeira vista, o setor bancário, o 
segundo maior setor de recompra, depois do setor 
de tecnologia, parece ter mantido a capacidade de 
pagamento de dividendos. Os balanços dos bancos 
estão muito mais fortes hoje do que estavam no 
início da crise de 2008-09. No entanto, os bancos 
estão intrinsecamente ligados à saúde da economia 
e a políticas governamentais que podem limitar sua 
flexibilidade financeira. Portanto, se as inadimplências 
corporativas e de consumidores aumentarem, 
apesar do apoio do governo, os bancos poderão 
sofrer impactos substanciais no balanço, incluindo 
a necessidade de provisionar grandes reservas para 
perdas de crédito. Esperamos que esse cenário mais 
negativo seja evitado, mas é essencial monitorar de 
perto as ameaças aos pagamentos dos bancos.
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Fonte: Factset, até 19 de maio de 2020. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. DPS significa dividendos por ação. Definimos 
Portfólio de defesa pós-COVID e Portfólio de cíclicos pós-COVID como setores cujos modelos de negócios se mostraram mais resilientes e mais 
vulneráveis, respectivamente, durante a pandemia. Consulte as definições no Glossário.

FIGURA 1. SETORES QUE AUMENTAM DIVIDENDOS COM NEGÓCIOS RESILIENTES À COVID TIVERAM 
DESEMPENHO SUPERIOR
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Regionalmente, vemos a Europa com maior risco de 
cortes de dividendos do que os EUA. O rendimento 
atual de dividendos é maior e os buffers de recompra 
de ações são menores, principalmente nos setores 
financeiro e de energia, sendo o primeiro o maior setor 
da região. Após uma década de baixa rentabilidade, o 
sistema bancário europeu está muito menos saudável 
do que seu correspondente nos Estados Unidos. De 
fato, os bancos europeus já anunciaram suspensões 
generalizadas de dividendos. A pressão política para 
concentrarem-se na manutenção dos empregos, ao 
invés do pagamento de dividendos, é maior na Europa.

Busque rendimentos de dividendos sustentáveis 
e crescentes 

Ao longo do tempo, ambicionar um alto rendimento 
atual pode ser arriscado. Tais estratégias geralmente 
incluem investimentos em empresas com risco de 
corte nos pagamentos de dividendos. Essas empresas 
oferecem retornos tentadores, mas possuem balanços 
que não os sustentam. Preferimos ações geradoras de 
pagamentos crescentes, de empresas que aumentaram 
consistentemente seus pagamentos de dividendos ao 
longo do tempo, demonstrando disciplina fiscal para 
fazê-lo - consulte Realinhando portfólios de renda: 
sinal verde para "growers" no Outlook 2020. Muitas o 
fizeram mesmo durante a crise financeira de 2008-
09. O pagamento de dividendos dessas empresas 
representa uma proporção sustentável dos lucros, 
sem a necessidade de maximizar os pagamentos ou 
assumir dívidas insustentáveis para pagá-los. 

A combinação de um histórico de dividendos 
crescentes, um modelo de negócios resiliente e estar 
no setor "certo" provavelmente será o melhor guia 
para identificar aquelas ações com maior probabilidade 
de sustentar o pagamento de dividendos durante 
esta crise. Observamos que, desde o pico do mercado 
de fevereiro, as ações geradoras de pagamentos 
crescentes em setores mais isolados superaram o 
desempenho do mercado - figura 1. Dada a natureza 
única do ambiente atual, gestores ativos podem estar 
mais preparados para identificar tais empresas do que 
estratégias puramente passivas baseadas apenas no 
crescimento histórico de dividendos.

FOCUS: FINDING VALUE IN DIVIDEND
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Os melhores resultados para 
investimentos alternativos 
geralmente vêm após crises 
econômicas

2.5

DAN O’DONNELL, ALTERNATIVAS 
DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

À medida que o estresse 
econômico e financeiro aumenta, 
as oportunidades para gestores de 
private equity, mercado imobiliário 
e hedge funds de alta qualidade 
geralmente se multiplicam. Os 
melhores gestores possuem 
disciplina, profundo conhecimento 
e caixa pronto para explorá-las.

• Ao longo do tempo, gestores de private equity, 
mercado imobiliário e hedge funds alcançaram 
alguns de seus desempenhos mais fortes logo 
após crises

• É provável que a pandemia produza estresse 
econômico e financeiro significativo para 
empresas e proprietários de ativos em muitos 
setores e classes de ativos

• É nossa opinião que as melhores oportunidades 
distressed estarão disponíveis no final deste ano e 
durante 2021

• Para investidores qualificados, uma alocação 
principal de alternativas diversificada pode atuar 
como um estabilizador em tempos de turbulência e 
um gerador alfa quando relembrarmos este período

PRINCIPAIS MENSAGENS
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Sabemos como os investidores se sentem. É difícil 
se comprometer a investir por cinco, sete ou até dez 
anos em meio a intensas dificuldades econômicas. 
Contudo, se olharmos para a história, gestores 
de private equity, mercado imobiliário e hedge 
funds alcançaram alguns de seus desempenhos 
mais fortes após períodos de crise. Aqueles que 
investiram de forma ousada, posteriormente se 
beneficiaram tirando proveito dos deslocamentos do 
mercado. Em 2001 e 2008, por exemplo, os retornos 
vintage médios de private equity aumentaram 800 
e 710 pontos base, respectivamente, em relação ao 
nível do ano anterior.1 

É provável que a pandemia produza estresse 
econômico e financeiro significativo para empresas 
e proprietários de ativos em muitos setores 
e classes de ativos. Em setores como lazer, 
assistência médica privada, educação e varejo, 
haverá inúmeras reestruturações, recapitalizações 
e falências, muito mais do que no período 2008-
09. Esperamos valuations mais favoráveis devido 
à contração múltipla de compra em private equity 
(PE) e expansão da taxa de capitalização no 
setor imobiliário (RE). Quando essas métricas de 
avaliação mais baixas são aplicadas a expectativas 
de ganhos de curto prazo mais baixas, os preços 
de entrada para dinheiro novo podem se tornar 
bastante atraentes. Em meio a esse distress, certos 
gestores de fundos também podem conseguir tomar 
empréstimos a custos baixos. 

Onde o dinheiro paciente será recompensado

Embora estejamos à beira de uma oportunidade 
única e significativa, enfatizamos que as valuations 
do mercado privado costumam ficar abaixo 
daquelas dos mercados públicos. As oportunidades 
de investimento mais atraentes nos mercados 
privados provavelmente se apresentarão ao longo 
do tempo, e não de uma só vez. É nossa opinião 
que as melhores oportunidades distressed estarão 
disponíveis no final deste ano e durante 2021. Em 
outras palavras, esperamos que ocorram depois 
que o suporte inicial de crédito em nível macro dos 
bancos centrais for reduzido e a economia estiver 
realmente em recuperação.

Mesmo vendo o número de oportunidades de 
"empresas stressed" começar a aumentar, ainda 
não vimos o aumento nas taxas de inadimplência e 
rebaixamentos de classificação que provavelmente 
levarão a uma venda forçada de ativos. Em ciclos 
anteriores, houve um período de vários anos que 
permitiu aos gestores tirar proveito de stressed e 
distressed. Acreditamos que esse padrão se repetirá 
nesta recessão pós-COVID. Muitas empresas de PE 
menores e menos capitalizadas terão empresas 
problemáticas em seus portfólios. Empresas com 
balanços stressed precisarão descarregar ativos para 
desalavancagem. E algumas empresas desejarão 
fazer aquisições estratégicas que exijam capital 
externo. Todas estas são oportunidades para 
gestores especializados e bem capitalizados que têm 
a paciência e os times necessários para capitalizá-las.

Boas empresas que precisam de capital terão que 
pagar mais por isso

No setor de private equity, especialistas focados em 
crescimento e ações pré-IPO podem se beneficiar 
desproporcionalmente. Algumas das empresas 
com melhor crescimento aceitarão valuations mais 
baixos à medida que reforçam seus balanços para 
permitir uma maior expansão de seus negócios em 
um cenário recessivo. Gestores especializados em 
investimentos oportunistas e teses de turnaround 
enfrentarão um cenário rico em oportunidades, onde 
dinheiro e talento gerencial serão recompensados. 
Isso é especialmente válido para oportunidades 
no exterior. Nos hedge funds, os maiores ganhos 
após as deslocações costumam ser atribuídos 
a dívidas distressed líquidas e estratégias de 
crédito estruturadas. No setor imobiliário, 
favorecemos gestores com histórico comprovado 
em ciclos anteriores, na identificação de ativos 
fundamentalmente sólidos que foram reprecificados, 
superalavancados e/ou subcapitalizados. Também 
acreditamos que o reaproveitamento de ativos de 
varejo será uma grande oportunidade no período 
2020-25. 

Investimento alternativo em Tendências seculares

Dentro do nosso universo de Tendências seculares, a 
paralisação econômica da COVID-19 destacou certas 
oportunidades especiais em saúde e infraestrutura 
digital. Essas áreas mostraram resiliência, mas 
também requerem investimento de capital 
adicional nos próximos anos. Muitas empresas bem 
posicionadas desejarão fazer aquisições estratégicas 
e o custo de capital beneficiará parceiros limitados 
em um ambiente recessivo. Por outro lado, o setor 
de hospitalidade e certos mercados imobiliários 
urbanos foram duramente atingidos pela COVID-19 
e provavelmente exigirão uma reestruturação 
fundamental, dadas as mudanças causadas pela 
pandemia no comportamento do consumidor e nos 
padrões de trabalho.1 Fonte: Cambridge Associates
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Certos hedge funds terão oportunidades 
extraordinariamente boas

Nos hedge funds, gestores com as habilidades 
fundamentais e comerciais necessárias - ou 
experiência em reestruturação, no caso de crédito 
corporativo - devem estar bem posicionados para 
oportunidades decorrentes de tensões de liquidez e 
vendas forçadas. Em crédito estruturado, o mercado 
já testemunhou fortes crises de vendas, variando 
de fundos de liquidez diária a REITs hipotecários 
altamente alavancados. Nos mercados de crédito 
corporativo, os spreads no grau de investimento e as 
dívidas de melhor qualidade e high yield diminuíram 
após a intervenção do Fed. No entanto, a dívida de 
tomadores de mercado intermediário, empresas 
superalavancadas e de setores mais vulneráveis 
permanece em níveis distressed. À medida que 
o Fed recua em 2021 e além, acreditamos que 
oportunidades adicionais sejam prováveis. 

Neste período altamente incomum e difícil, os 
investidores devem considerar os benefícios de 
investimentos de longa duração. Os retornos 
potenciais ao longo da próxima década - consulte 
Grandes mudanças em nossas Estimativas 
de Retorno Estratégico - oferecem algumas 
das razões. O papel de nossos times de pesquisa 
de Alternativas é identificar os gestores com 
as habilidades necessárias para captar as 
oportunidades e executá-las. O papel dos 
investidores qualificados é estabelecer uma 
alocação principal em private equity, mercado 
imobiliário e hedge funds, incluindo venture capital 
em estágio avançado. Esse conjunto diversificado de 
investimentos pode servir como um estabilizador em 
tempos de turbulência e um gerador de alfa quando 
relembrarmos este período.

Stefan Backhus, Megan Malone e Michael Yannell também 
contribuíram para este artigo
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O que as famílias 
inteligentes estão fazendo 
no mercado de capitais

IAIN ARMITAGE, 
HEAD GLOBAL DE MERCADOS DE CAPITAIS

Com a probabilidade de 
persistência da volatilidade do 
mercado, as famílias estão usando 
estratégias que buscam gerar 
renda a partir de tais condições, 
bem como o potencial de comprar 
ações em níveis mais baixos. 

• Embora a maior volatilidade do mercado seja uma 
provação psicológica, também acreditamos que 
representa um momento de oportunidade

• Para investidores qualificados, há muito tempo 
recomendamos estratégias que buscam renda 
a partir da volatilidade do mercado de ações e 
simultaneamente oferecem exposição potencial a 
ações em níveis mais baixos

• Com a volatilidade ainda elevada, tais estratégias 
têm o potencial de recompensar os investidores 
imediatamente

PRINCIPAIS MENSAGENS
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Warren Buffett tem uma citação famosa que diz 
que o investidor sábio deve ser "medroso quando 
os outros são gananciosos, e ganancioso quando 
os outros são medrosos". Vemos muitas famílias 
fazendo exatamente isso.

A volatilidade aumentada é um dos indicadores mais 
confiáveis do medo nos mercados de ações. Os picos 
na volatilidade das ações normalmente acionam 
os instintos dos investidores de "lutar ou fugir". O 
Índice VIX - que mede a volatilidade implícita do 
mercado por meio da precificação das opções do 
S&P 500 - atingiu a máxima histórica de 82,69 em 
março, impulsionada pela extrema incerteza sobre a 
pandemia da COVID-19. Embora essa turbulência seja 
uma provação psicológica, também acreditamos que 
representa um momento de oportunidade.

Sendo pago para esperar

O Citi Private Bank há muito tempo recomenda 
estratégias que buscam renda a partir da volatilidade 
do mercado de ações e simultaneamente oferecem 
exposição potencial a ações em níveis mais baixos. 
Embora não defendamos o "market timing" de 
aguardar a queda dos preços de ações, acreditamos 
que os investidores podem "ser pagos para esperar" 
por meio de estruturas que ofereçam a eles um 
retorno baseado na volatilidade predominante ou 
um ponto de entrada mais baixo caso os mercados 
realmente caiam. E, com a volatilidade ainda elevada, 
tais estratégias têm o potencial de proporcionar 
ganhos imediatos aos investidores.

Para muitos, o consumo diário de notícias relacionadas 
à COVID dispara nossa amígdala, aumenta nossa 
resposta de luta ou fuga e obscurece o jogo no longo 
prazo. Muitos investidores gostariam de investir em 
ações nos níveis atraentes de hoje. Por outro lado, eles 
acreditam que outra queda nos mercados pode criar 
um ponto de entrada ainda melhor. Divididos entre o 
"FOMO" (Fear Of Missing Out) - medo de perder - o 
potencial positivo no curto prazo e o medo de perder 
uma melhor oportunidade de compra mais tarde - eles 
acabam não fazendo nada - consulte A sabedoria 
do lump-sum investing: por que você deve investir 
todos os seus recursos agora.

Para alguns, esse tem sido o ímpeto de agir para captar 
rendimentos e posicionar melhor seus portfólios.

Considere o que realmente vimos nos primeiros 
quatro meses deste ano. Para fins de ilustração, 
digamos que um investimento no S&P foi feito todos 
os dias entre 2 de janeiro e 30 de abril de 2020 - 
figura 1. São 197 compras separadas. Oitenta e três 
delas (42%) nunca teriam visto o mercado cair 20%. 
Por outro lado, os outros 114 investimentos (58%) 
teriam experimentado um mercado que caiu 20% ou 
mais. Mas agora, olhando para trás, nenhum dos 197 
investimentos ficou submerso em mais de 20% até o 
final de abril. 

Isso significa que, se você aceitar que seu 
investimento sofra volatilidade e também ficar 
parado no longo prazo, há uma oportunidade de 
extrair valor do mercado. Portanto, recomendamos 
considerar estratégias que possam transformar 
volatilidade em renda ou fornecer um melhor ponto 
de entrada. Ambos são bons resultados.

QUEDA DE
MERCADO DE
10%

QUEDA DE
MERCADO DE
20%

QUEDA DE
MERCADO DE
30%

36

42

55 45

58

24 40

% de investimentos que não caíram
abaixo do nível indicado

% de investimentos que caíram abaixo
do nível indicado e permaneceram lá
até o final de abril

% de investimentos que caíram abaixo
do nível indicado, mas subiram acima dele
no final de abril

FIGURA 1. ANÁLISE DE CENÁRIO DE INVESTIMENTOS S&P REALIZADOS DIARIAMENTE, 1º DE JANEIRO - 30 DE 
ABRIL DE 2020

Fonte: Bloomberg, 18 de maio de 2020. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são 
mostrados apenas para fins ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento específico. O desempenho passado não é 
garantia de resultados futuros. Os resultados reais podem variar.

Em meados de maio, a volatilidade das ações recuou 
em relação às altas recordes de março. Dito isso, o 
Índice VIX1 ainda está 60% acima do nível médio de 
2019. As estratégias baseadas na volatilidade têm, 
portanto, preços atrativos para investidores com 
perfil para este tipo de risco. Para o resto de 2020, 
nossa visão é de que a volatilidade permanecerá 
elevada e sujeita a movimentos bruscos em reação 
aos desdobramentos da pandemia.

Uma abordagem que pague algum retorno hoje, 
além do potencial de comprar ações em 2021 a 
níveis mais baixos, pode proporcionar diversificação 
e potencial de lucro para os investidores com o perfil 
de risco compatível.

1 O Índice VIX é um índice de mercado em tempo real que representa 
a expectativa dos investidores de volatilidade de 30 dias no 
futuro. Com base nas opções do Índice S&P 500, é frequentemente 
conhecido como "medidor de medo".
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O poder de Investir 
com Propósito 
(Investimentos de Impacto)

2.7

HARLIN SINGH, HEAD DE INVESTIMENTOS 
SUSTENTÁVEIS

Esperamos ver um desempenho 
contínuo e convincente das 
empresas com indicadores ESG 
sólidos, não apenas à medida que 
a pandemia se desenrola, mas 
também através das gerações 
seguintes. 

• Em vez de retornar à nossa normalidade anterior 
após a COVID-19, acreditamos que muitos 
investidores desejam "construir uma realidade 
melhor que a anterior" (Building Back Better)

• O objetivo de construir uma realidade melhor 
que a anterior inclui intensificar os esforços 
para combater as mudanças climáticas, usar 
os recursos naturais de maneira mais ampla e 
expandir o acesso das comunidades vulneráveis a 
emprego, educação e saúde

• Acreditamos que esses investidores podem, 
de fato, efetuar mudanças positivas com 
capital privado

• Observamos um forte desempenho de muitos 
gestores focados em ESG no primeiro trimestre 
de 2020, que acreditamos que possa continuar no 
longo prazo

PRINCIPAIS MENSAGENS
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As duras realidades e a crescente percepção dos 
fatores interconectados subjacentes ao impacto 
da COVID-19, na nossa experiência, levaram os 
investidores a aspirar a não retornar ao seu antigo 
"normal", mas a "construir uma realidade melhor 
que a anterior". Para investidores que optam por 
construir uma realidade melhor que a anterior, isso 
assume várias formas. Alguns querem dobrar seus 
esforços para combater as mudanças climáticas, 
desenvolver energia limpa ou impulsionar a adoção 
de um uso mais sábio dos recursos naturais. Alguns 
têm uma firme decisão de expandir o acesso de 
comunidades vulneráveis a educação, emprego 
e necessidades básicas, como água potável, 
alimentação e assistência médica. Muitos buscam 
todos os itens acima. 

No Citi Private Bank, acreditamos que esses 
investidores podem, de fato, efetuar mudanças 
positivas com capital privado. Estabelecemos o 
Investing with Purpose (IwP), nossa plataforma de 
arquitetura aberta de investimentos sustentáveis 
com a dupla função de obter retornos financeiros 
competitivos e promover mudanças sociais positivas 
com veículos que integram critérios Ambientais, 
Sociais e de Governança (conhecido como ESG – 
Environmental, Social, and Governance). Nossas 
razões para isso são muitas. Em nossa experiência, 
altos padrões ESG são uma marca de investimento 
de alta qualidade, com níveis mais baixos de riscos 
materiais que podem incluir multas regulatórias e 
ações legais por práticas comerciais antiéticas ou 
injustas, além de riscos "pré-financeiros", incluindo 
riscos de notícias negativas (headline risk) e riscos 
reputacionais. Muitos têm uma supervisão mais 
rigorosa de suas cadeias de suprimentos - uma força 
crítica em um mundo de terceirização. 

O crescimento do investimento sustentável reflete 
esse apelo do ESG como uma óptica adicional, 
juntamente com os fundamentos tradicionais. 
Também oferece aos investidores a oportunidade de 

FIGURA 1. RETORNO ACUMULADO DE FUNDOS FOCADOS EM ESG DOS EUA NO CONTEXTO DO MERCADO 
ACIONÁRIO MAIS AMPLO DOS EUA

1 Fonte: Morningstar Direct, 1º jan. 2020 – 31 mar. 2020. Nota: Classe de ações mais antiga usada para fundos mútuos. Comparamos os 
retornos de todos os 206 fundos de ações sustentáveis em aberto e negociados em bolsa disponíveis nos EUA com seus grupos pares. Grupos 
pares por categorias da Morningstar: agrupa fundos com base na região, valor de mercado e estilo e contém fundos sustentáveis e convencionais. 
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG) não devem ser a única 
consideração ao tomar uma decisão de investimento. A seleção de investimentos com base nos princípios ESG não garantirá retornos futuros 
positivos. Não há garantia de que qualquer processo de triagem de Investimento Socialmente Responsável (SRI) atinja seus objetivos ou que um 
investimento não acarrete perdas. 

3º
QUARTIL

19%

QUARTIL
INFERIOR

11%

2ND
QUARTILE

26%

TOP
QUARTILE

44%

Fundos de ações sustentáveis (N=206)

70% dos fundos focados em ESG dos EUA tiveram desempenho na
metade superior no primeiro trimestre de 2020, durante a liquidação

inicial da pandemia da COVID-19
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investir no alinhamento das mudanças que desejam 
ver nas práticas de negócios, no meio ambiente ou 
na sociedade. As opções frequentemente citadas 
incluem saúde, biotecnologia, energia limpa e 
moradia acessível. 

Em uma pandemia como a COVID-19, as 
considerações ESG são abundantes. E se tivéssemos 
que selecionar apenas um critério para E, S e 
G? O que vem à mente? Necessidades de água 
potável para permitir a fabricação higiênica 
de medicamentos e vacinas, mecanismos que 
determinem e entreguem as vacinas para aqueles 
com maior risco e protocolos de segurança que 
permitam testes rápidos.

É importante notar que, no primeiro trimestre de 
2020, 70% dos fundos focados em ESG dos EUA 
apresentaram desempenho dentro dos 2 quadrantes 
superiores.1 Isso é consistente com os retornos 
superiores ajustados pelo risco dos gestores focados 
em ESG, em relação aos gestores tradicionais de 
2010 a 2019.2 O ESG ainda é, até certo ponto, uma 
abordagem de investimento em desenvolvimento, 
com métricas, estruturas e requisitos de relatórios 
padronizados crescentes. À medida que atinge a 
maturidade, esperamos ver um desempenho contínuo 
das empresas ESG de melhor desempenho, não 
apenas à medida que a pandemia se desenrola, mas 
seguindo pelas próximas gerações. 

FIGURA 2. O CASO HISTÓRICO DO INVESTIMENTO ESG

2 Fonte: Morningstar; 1º jan. 2010-31 dez. 2019. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Escritório do Diretor 
de Estratégia de Investimento do Citi Private Bank. Utilizamos dados de 528 fundos de ações dos EUA com dados de 2010 do banco de 
dados Morningstar. Destes, 58 foram atribuídos ao universo de alta pontuação ESG com base na metodologia da Morningstar; todos os outros 
totalizaram 470 fundos. Comparamos os fundos altos em ESG e todos os outros em bases iguais para retorno e desvio padrão. Os índices Sharpe 
mostrados foram calculados sobre os retornos agregados e desvios padrão. O índice Sharpe é a medida do retorno ajustado pelo risco de um 
portfólio financeiro. Um portfólio com um índice Sharpe mais alto é considerado superior em relação a seus pares. Os princípios ambientais, 
sociais e de governança (ESG) não devem ser a única consideração ao tomar uma decisão de investimento. A seleção de investimentos com 
base nos princípios ESG não garantirá retornos futuros positivos. Não há garantia de que qualquer processo de triagem de Investimento 
Socialmente Responsável (SRI) atinja seus objetivos ou que um investimento não acarrete perdas.

PONTUAÇÃO ESG "ALTA" TODOS OS OUTROS FUNDOS
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Comparados aos gestores tradicionais, os gestores focados em ESG tiveram retornos comparáveis com menor
risco, resultando em retornos ajustados pelo risco superiores entre janeiro de 2010 e dezembro de 2019
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ALOCAÇÃO DE ATIVOS

Rumo a uma nova 
alocação de ativos

STEVEN WIETING, CHIEF INVESTMENT 
STRATEGIST E ECONOMISTA-CHEFE

Alcançar a diversificação 
combinando ações e renda fixa 
tornou-se muito mais difícil.
Isso exige que consideremos 
oportunidades adicionais para a 
criação de portfólios globalmente 
diversificados.

• Títulos governamentais com rendimentos cada 
vez menores perderam a capacidade de fornecer 
diversificação e retorno

• Outros títulos com grau de investimento, como 
empresas de alta qualidade, nem sempre são um 
substituto eficaz

• Isso implica uma grande mudança na alocação de 
ativos que deve ser levada muito a sério

• À medida que contemplamos uma nova alocação 
de ativos, é provável que o ouro tenha um papel, 
embora não pague cupons

• Esperamos muito mais atenção às estratégias do 
mercado de capitais que podem alterar o perfil 
de risco-retorno dos portfólios e fornecer hedging 
de risco

• Para potencial aumento de retorno de longo prazo, 
somos atraídos por private equity e venture capital 
em estágio avançado, ou seja, classes de ativos 
que provavelmente serão mais proeminentes em 
portfólios diversificados daqui para a frente

PRINCIPAIS MENSAGENS
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Fonte: FactSet e Citi Private Bank, time de Alocação Global de Ativos, 20 de abril de 2020. Adaptive Valuation Strategies (AVS) é a metodologia de alocação estratégica de ativos proprietária do Citi Private Bank. Os índices 
não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Os resultados reais 
podem variar. A "alocação de ativos" neste diagrama representa uma alocação de Nível de Risco AVS 3, que inclui alocações em ações, renda fixa, commodities, caixa e hedge funds. Os níveis de risco são uma indicação 
do apetite dos clientes por risco. Nível de Risco 3 - Busca modesta valorização do capital e, em segundo lugar, a preservação do capital. Os retornos mostrados foram calculados no nível da classe de ativos usando índices 
e não refletem taxas, o que reduziria o desempenho mostrado. O retorno ajustado pelo risco é definido aqui como o índice Sharpe. Consulte as definições dos termos no Glossário.

FIGURA 1. RETORNOS AJUSTADOS PELO RISCO DA DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL

1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s
Retorno médio 

de 10 anos
Retorno ajustado 

pelo risco

World ex-US 
Equities

20.8%

US Small Caps

15.5%

EM Govt 
USD Bond

14.4%

World ex-US 
Equities

22.8%

US Equities

18.2%

EM Govt 
USD Bond

12.9%

US Equities

13.6%

US Small Caps

12.0%

Alocação de ativos

0.53

US Equities

19.3%

US Equities

7.8%

US Small Caps

11.5%

US Equities

17.5%

US Small Caps

11.6%

G7 Govt Bond

6.4%

US Small Caps

10.5%

US Equities

11.6%

US Equities

0.49

US Small Caps

16.9%

Alocação de ativos

5.4%

World ex-US 
Equities

10.1%

Alocação de ativos

17.4%

Alocação de ativos

11.0%

Grau de 
Investimento EUA

6.4%

Alocação de ativos

7.7%

World ex-US 
Equities

10.5%

EM Govt 
USD Bond

0.43

Alocação de ativos

12.1%

World ex-US 
Equities

5.1%

Alocação de ativos

8.0%

US Small Caps

15.8%

G7 Govt Bond

8.0%

Alocação de ativos

3.4%

EM Govt 
USD Bond

6.3%

Alocação de ativos

9.3%

US Small Caps

0.38

EM Govt 
USD Bond

5.3%

Caixa

4.1%

Caixa

6.5%

Grau de 
Investimento EUA

12.8%

Grau de 
Investimento EUA

8.0%

Caixa

2.7%

World ex-US 
Equities

6.0%

EM Govt 
USD Bond

8.1%

World ex-US 
Equities

0.37

Caixa

2.0%

EM Govt 
USD Bond

3.5%

Grau de 
Investimento EUA

6.1%

G7 Govt Bond

12.8%

EM Govt 
USD Bond

7.7%

US Small Caps

2.2%

Grau de 
Investimento EUA

4.3%

Grau de 
Investimento EUA

5.8%

Grau de 
Investimento EUA

0.18

G7 Govt Bond

0.4%

Grau de 
Investimento EUA

2.4%

G7 Govt Bond

6.1%

Caixa

9.1%

World ex-US 
Equities

7.3%

World ex-US 
Equities

1.6%

G7 Govt Bond

3.7%

G7 Govt Bond

5.7%

G7 Govt Bond

0.17

Grau de 
Investimento EUA

0.4%

G7 Govt Bond

2.4%

US Equities

5.8%

EM Govt 
USD Bond

6.4%

Caixa

5.0%

US Equities

-0.9%

Caixa

0.6%

Caixa

4.3%

ALOCAÇÃO DE ATIVOS



MID-YEAR OUTLOOK 2020

CITI  PRIVATE BANK 38

Construa um portfólio central globalmente 
diversificado e mantenha-o totalmente investido no 
longo prazo. É possível que este seja o conselho de 
investimento mais importante que nós, o seu Private 
Bank de confiança, possamos oferecer a você - 
consulte Nossa Filosofia e Processo de Investimento 
no Outlook 2020. Ao longo do tempo, esse conselho 
tem ajudado a proteger e aumentar a riqueza de 
maneira mais eficaz do que qualquer outra abordagem 
única. E assim deve continuar... Ao mesmo tempo, 
mudanças nos retornos e maiores riscos associados a 
determinadas classes de ativos tornam a diversificação 
mais desafiadora do que nunca. Portanto, precisamos 
repensar aspectos de nossa alocação de ativos.

Menos risco exige mais esforço

Em investimentos, nada vem de graça, ou como 
dizem os americanos: "there’s no free lunch". A 
diversificação talvez seja a melhor opção. Uma 
alocação de ativos globalmente diversificada 
produziu retornos ajustados ao risco superiores em 
relação a todas as classes de ativos individuais entre 
1950 e 2020 - figura 1. 

A combinação de ações e renda fixa, bem 
como outras classes de ativos, nas proporções 
apropriadas, amortece a volatilidade do portfólio 
ao longo do tempo. Quando as ações caíram 
acentuadamente, os ativos de renda fixa de alta 
qualidade geralmente aumentaram. A lógica mais 
forte para esses ganhos é a renda garantida que 
esses títulos fornecem. No entanto, à medida que 
os rendimentos caem e a renda dos títulos se torna 
escassa, as propriedades de diversificação de curto 
e longo prazo dos títulos desaparecem. 

O rendimento global de todos os títulos de mercados 
desenvolvidos e emergentes de todas as qualidades 
- incluindo os que não possuem grau de investimento 
- agora é de apenas 1,4%. Analisando um período de 
vários anos, acreditamos que a grande maioria dos 
ativos de renda fixa se tornará "não investimentos". 
O que queremos dizer é que possuir a maioria dos 
títulos será pouco diferente do que manter os ativos 
em caixa. E, como temos dito repetidamente, reter 
muito caixa é uma característica do "market timing". 
Portanto, é provável que um portfólio com caixa e 

FIGURA 2. APENAS TESOUROS DOS EUA DE LONGA DURAÇÃO COMPENSAM SUBSTANCIALMENTE 
QUEDAS EM AÇÕES

Fonte: Haver Analytics, Bloomberg, até 1º de maio de 2020. O desempenho passado não indica resultados futuros. Os resultados reais podem 
variar. Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de 
exemplificação. Consulte as definições no Glossário.

ÍNDICE RETORNO 
TOTAL S&P (%)

ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS 
US TREASURY (%) 

Duração do índice: 7,2 anos

ÍNDICE BLOOMBERG BARCLAYS 
US CORPORATE (%) 

Duração do índice: 8,3 anos

1974 -26.5 7.1 -5.9

1977 -7.2 2.7 3.2

1981 -4.9 9.2 3.0

1990 -3.1 8.5 7.1

2000 -9.1 13.5 9.1

2001 -11.9 6.7 10.3

2002 -22.1 11.8 10.1

2008 -37.0 13.7 -4.9

2018 -4.4 0.9 -2.5

YTD 2020 -12.0 8.8 1.1

CORRELAÇÃO A AÇÕES EM ANOS DE QUEDA -0.50 0.44

uma série de títulos de rendimento extremamente 
baixo crie um enorme arrasto para os retornos 
com o tempo - consulte A sabedoria do lump-sum 
investing: por que você deve investir todos os 
seus recursos agora.

Certamente, a renda fixa de alta qualidade ainda 
terá um papel a desempenhar nos portfólios 
centrais. Nas nove ocasiões anteriores em que o 
Índice S&P 500 caiu durante um ano calendário 
inteiro, o Tesouro dos EUA apresentou um retorno 
positivo. A correlação entre títulos do Tesouro e 
ações dos EUA nestes anos foi de -0,51. Em 2020, 
até agora, esse padrão se manteve, com os títulos 
do Tesouro subindo à medida que as ações caíram 
- figura 2. No entanto, com os títulos do Tesouro 
de 10 a 30 anos rendendo apenas 0,65% a 1,30%, 
agora os vemos apenas como um hedge de risco, e 
não como uma fonte de renda.

ALOCAÇÃO DE ATIVOS
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Bloomberg Barclays 
Grau de investimento 
corporativo nos EUA 

(%)

Bloomberg Barclays 
High Yield nos EUA - 

Corporativo (%)

Bloomberg Barclays Tesouro 
Agregado do Governo dos 

EUA (+20 anos) (%)

DESDE 2003 0.39 0.73 -0.40

DESDE 2001 0.24 0.72 -0.39

DESDE 1995 0.23 -0.22

DESDE 1990 0.23 -0.13

maior correlação menor correlação

PRIMEIRA GUERRA DO GOLFO/RECESSÃO 
AGO-OUT 1990 Ago-Out 1990

0.62 -0.21

CRISE FINANCEIRA ASIÁTICA Ago-Set 1998 0.03 -0.66

BUST TECNOLÓGICO/RECESSÃO Set 2000-Set 2001 -0.20 -0.22

ESCÂNDALO CONTÁBIL EUA Abr-Out 2002 -0.51 -0.56

CRISE FINANCEIRA GLOBAL Set 2008-Mar 2009 -0.19 -0.33

CRISE DA DÍVIDA SOBERANA DO EURO Ago-Sep 2011 -0.57 -0.68

COLAPSO DO PETRÓLEO Dez 2015 - Fev 2016 -0.23 -0.39

COVID 19 Fev-Mar 2020 0.16 -0.40

Acontece que o crédito com grau de investimento 
não é substituto

Que tal usar crédito corporativo com grau de 
investimento (IG) como um substituto de portfólio 
gerador de renda para títulos do Tesouro e outras 
dívidas soberanas? No passado, as empresas com grau 
de investimento e o Tesouro dos EUA tendiam a se 
mover juntos. Nos quinze anos até 2005, a correlação 
entre seus retornos de doze meses foi quase perfeita - 
0,90 - figura 3. Nos últimos quinze anos, no entanto, a 
correlação foi de 0,22, muito mais fraca. Isso significa 
que o crédito de títulos com grau de investimento 
não é uma boa alternativa de hedge. Notavelmente, 
o crédito de títulos com grau de investimento caiu 
durante as crises de turbulência econômica de 2008 e 
2020, enquanto o Tesouro dos EUA subiu. Em meio a 
uma incerteza tão severa, os investidores claramente 
se sentiam confortáveis apenas com a dívida da mais 
alta qualidade entre todas.

De fato, o crédito do Grau de Investimento dos EUA 
tem se tornado cada vez mais correlacionado com as 
ações - figura 4. Infelizmente, isso é especialmente 
verdade durante períodos de estresse. Nos anos em que 
as ações dos EUA caíram, a correlação entre os títulos 
corporativos com grau de investimento e ações dos EUA 
subiu para 0,45, enquanto os títulos do Tesouro e ações 
dos EUA foram negativamente correlacionados. No 
futuro, nossa expectativa é de que o crédito de títulos 
com grau de investimento não ofereça diversificação 
suficiente nos momentos mais necessários. Uma 
razão para isso é que dívida corporativa e ações 
normalmente são negociadas nas mesmas entidades. 
A dívida corporativa é maior na estrutura de capital, 
relativamente mais segura que as ações, mas com um 
retorno potencial muito mais limitado.

Uma segunda razão importante para a crescente 
correlação entre ações e crédito é o crescente 
endividamento do setor corporativo dos EUA. As 
classificações médias de crédito caíram nas últimas 
expansões econômicas. Um sintoma disso é o 
aumento da proporção da dívida norte-americana 
classificada de BBB – para baixo - as mais baixas 
classificações de grau de investimento - figura 5. 
Empresas de mercados desenvolvidos fora dos EUA 
têm balanços relativamente mais fortes. No entanto, 
costumam apresentar rendimentos mais baixos.
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Fonte: Haver Analytics, Bloomberg, até maio de 2020. O desempenho passado não indica resultados futuros.

FIGURA 3. ENFRAQUECIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE TESOURO E CRÉDITO IG

FIGURA 4. SOBERANOS E CORPORATIVOS: 
SUBSTITUTOS IMPERFEITOS

Fonte: Haver Analytics, Bloomberg, até maio de 2020. O desempenho passado não indica resultados futuros. Consulte as definições no Glossário.
Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins de exemplificação.

AUMENTO DA 
CORRELAÇÃO

QUEDA DA 
CORRELAÇÃO 

ALOCAÇÃO DE ATIVOS



MID-YEAR OUTLOOK 2020

CITI  PRIVATE BANK 40

Olhando para o exterior, vemos que empresas de 
mercados emergentes não substituem grandes 
tomadores de empréstimos soberanos. Embora 
ainda sejam uma classe de ativos que vale a pena, 
por si só, nem as empresas estrangeiras, nem seus 
governos domésticos, têm acesso a uma impressora 
em dólares norte-americanos ou outras moedas de 
reserva. Portanto, não podem substituir o crédito 
de títulos com grau de investimento em dólares 
norte-americanos. 

Portanto, a dívida de títulos com grau de 
investimento não pode fornecer a renda e a 
diversificação que recebíamos anteriormente 
através de sua inclusão nos portfólios. 

Isso representa uma grande mudança na alocação 
de ativos e deve ser levada muito a sério.

Uma nova alocação de ativos 

No mundo incerto de hoje, com baixas taxas de 
juros e rendimentos, a busca pela diversificação 
do portfólio central é mais vital e mais desafiadora 
do que nunca. Precisamos buscar substitutos para 
algumas participações tradicionais na busca ela 
geração de melhores retornos ajustados ao risco de 
longo prazo.

Uma consideração é o ouro. Nas últimas três 
décadas, os retornos anuais do metal amarelo 
mostraram pouca correlação com as ações de 
mercados desenvolvidos. Fundamentalmente, ele 
pode proporcionar diversificação durante períodos 
de estresse de ações. O preço à vista do ouro voltou 
para o patamar pré-pandemia, enquanto que as 
ações dos EUA caíram 35%. Dito isto, é claro, a 
desvantagem do ouro é que ele não paga renda 
alguma. Embora o ouro possa ajudar a proteger 
os portfólios centrais, ele claramente não pode 
substituir os diversificadores geradores de renda.

Outras considerações incluem ações geradoras de 
dividendos. No entanto, estas ainda têm correlações 
altas demais com outras ações para proporcionar 
uma diversificação significativamente maior. 
Ações preferenciais também fornecem pequenos 

benefícios ao portfólio. Portanto, é provável que 
investimentos alternativos se tornem cada vez 
mais importantes para portfólios diversificados de 
longo prazo. O private equity será um beneficiário 
de baixas taxas de juros nos próximos anos. Da 
mesma forma, as estratégias de capital de risco em 
estágio avançado assumem menos risco acionário, 
ganhando exposição a empresas com avaliações 
mais baixas, antes de se tornarem públicas. Em 
todos esses casos, porém, os benefícios históricos do 
Tesouro não podem ser replicados. 

No futuro, destacaríamos o potencial das estratégias 
do mercado de capitais. Para clientes adequados, 
elas podem representar uma oportunidade de criar 
elementos de alocação de ações e renda fixa. A 
volatilidade implícita possui dois regimes básicos, um 
alto e baixo. Quando a volatilidade aumenta, existem 
estratégias que buscam gerar renda - consulte O que 
as famílias inteligentes estão fazendo no mercado 
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IG e mercado HY (%) BBB dos EUA + abaixo da classificação como %
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Fonte: Haver Analytics, Bloomberg, até maio de 2020. O desempenho passado não indica resultados futuros.

FIGURA 5. A DETERIORAÇÃO DA QUALIDADE DO CRÉDITO NOS EUA

de capitais. Quando a volatilidade é baixa, os custos 
de hedge são baixos, permitindo que a diversificação 
seja adicionada aos portfólios centrais a baixo custo. 
Com o tempo, acreditamos que hedges e estratégias 
de renda no lugar de alguns títulos se tornarão 
elementos críticos na "nova alocação de ativos".

Para ver se seu portfólio central está bem 
diversificado, solicite seu relatório personalizado 
Outlook Watchlist. Depois, podemos sugerir 
oportunidades personalizadas para ajudar a 
aprimorar sua alocação de ativos.

1 Consulte as definições no Glossário.

Joe Fiorica e Joe Kaplan também contribuíram para este artigo.
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A sabedoria do lump-sum 
investing: por que você 
deve investir todos os seus 
recursos agora

PHIL WATSON, 
HEAD DO GLOBAL INVESTMENT LAB

Nossa análise rigorosa mostra que 
o investimento imediato produziu 
melhores resultados em quatro 
quintos do tempo. Menos caixa 
e menos espera são um potente 
reforçador de portfólio.

• Alguns clientes retêm rotineiramente até 35% de 
caixa em seus portfólios centrais

• No entanto, a lição clara da história é que ficar 
fora do mercado pode "custar caro"

• Comparamos três abordagens para alocar o 
excesso de caixa

• Se você estiver com excesso de caixa, 
recomendamos que você invista esse caixa, o 
mais rápido possível, em um portfólio central 
globalmente diversificado

PRINCIPAIS MENSAGENS

3.2

THE CASE FOR LUMP SUM INVESTING

ALOCAÇÃO DE ATIVOS



MID-YEAR OUTLOOK 2020

CITI  PRIVATE BANK 42

Apesar dos nossos conselhos, houve um aumento 
recente nos níveis de caixa de muitos clientes. Alguns 
retêm rotineiramente até 35% de caixa em seus 
portfólios centrais.

Se estiver com excesso de caixa, deve estar se 
perguntando quando e como investi-lo. Com tantas 
incertezas sobre as perspectivas econômicas 
pós-pandemia, você pode se sentir tentado a 
aguardar a próxima correção do mercado antes de 
fazer sua alocação. Da mesma forma, você pode 
estar dividido entre a possibilidade de investir todo 
o seu dinheiro de uma só vez ou em investir em 
etapas. O medo de sentir arrependimento mais 
tarde provavelmente é uma influência poderosa 
no seu processo de pensamento. No entanto, 
recomendamos que você baseie sua decisão em 
lições-chave importantes extraídas de décadas de 
história do mercado financeiro. 

Ficar fora do mercado é caro. Comparamos 
o desempenho de um portfólio globalmente 
diversificado totalmente alocado e de um portfólio 
com grande participação de caixa entre 1955 e 
2020.1 Dividindo essa era em períodos de cinco anos, 
notamos que os portfólios globalmente diversificados 
tiveram melhor desempenho que os portfólios 
com grande participação de caixa em 97% das 
vezes. Durante esse período de 65 anos, não houve 
nenhuma janela de cinco anos durante a qual o 
portfólio diversificado globalmente perdeu dinheiro. 

Os melhores e os piores dias do mercado 
concentram-se numa mesma janela de tempo. 
Alguns dos melhores dias do mercado de ações 
costumam acompanhar de perto seus piores dias. 
Entre 24 de fevereiro e 1º de abril de 2020, o S&P 
500 registrou oito de seus piores dez dias na última 
década. Mas também experimentou sete de seus 
dez melhores dias no mesmo período. Sem esses 
melhores dias, o retorno total dos últimos quatro 
meses seria de -42%, em vez de -9%. Esse é o 
padrão típico em torno de períodos de estresse 
do mercado. Entre 2000 e 2020, 70% dos vinte 
melhores dias do S&P ocorreram dentro de um mês 
após um de seus piores dias. Estar fora do mercado 
em momentos como esse pode causar danos 
duradouros à sua fortuna.  

Após decidir investir, a próxima pergunta é se deve 
comprometer todo o seu caixa de uma só vez ou em 
etapas. Comparamos os portfólios centrais de ações 
de mercados desenvolvidos seguindo três estratégias 
de entrada: investir tudo de uma só vez ("lump 
sum investing"), investir em cinco parcelas iguais 
("média dos custos em dólar") e comprar somente 
quando o mercado cai um determinado valor ("dip 
buying"). Explorando os períodos de retenção de 
três e cinco anos a partir de 1955, descobrimos que 
o lump sum investing alcançou retornos absolutos e 
ajustados pelo risco mais altos do que as outras duas 
estratégias - figura 1. Investir imediatamente produziu 
retornos subsequentes mais altos em 80% das vezes, 
mesmo durante os bear markets. 

Acreditamos que a evidência histórica é clara. Se você 
estiver com excesso de caixa, deve colocá-lo para 
trabalhar em um portfólio globalmente diversificado, o 
mais rápido possível. Então, deve mantê-lo totalmente 
alocado no longo prazo. Te ajudemos a fazer isso. 

1 Alocação global: AVS Nível III + Hedge Funds. Os retornos históricos 
simulados são baseados nos retornos da classe de ativos usando 
índices como indicadores e não devem ser considerados garantia de 
desempenho futuro. Alocação global: usando a série temporal AVS 
Global USD Nível 3: Ações Globais em Mercados Desenvolvidos 47%, 
Ações Globais em Mercados Emergentes 7%, Renda Fixa Global em 
Mercados Desenvolvidos com Grau de Investimento 27%, Renda Fixa 
High Yield Global Corporativa em Mercados Desenvolvidos 2%, Renda 
Fixa em Mercados Emergentes 2,2%, Caixa 2%, Hedge Funds 12%. A 
alocação é reequilibrada anualmente. O desempenho de um índice 
não é uma representação exata de nenhum investimento específico, 
pois você não pode investir diretamente em um índice. A ilustração 
mencionada acima não reflete a dedução de quaisquer taxas ou 
despesas. As ilustrações usam dados de 1º de janeiro de 1950 a 
20 de março de 2020.

Fonte: Global Investment Lab, Citi Private Bank, 1º de maio de 2020. As classes de ativos analisadas são Ações de Mercados Desenvolvidos e 
Caixa. As estratégias de média dos custos em dólar e "buy the dips" incluem juros de caixa. Lump sum investing: assume o valor total investido 
desde o início. Média dos custos em dólar: os investimentos são realizados em um horizonte de doze meses, em cinco investimentos iguais. Buy 
the dips começa com 100% de caixa. Durante os períodos de investimento de três anos, um terço do valor disponível é investido sempre que 
o mercado cai em 7,5%, caso contrário, fique com o caixa. O desempenho passado não é garantia de retornos futuros. Essa análise não inclui 
comissões e/ou taxas que teriam reduzido o desempenho mostrado. Consulte as definições no Glossário.

FIGURA 1: LUMP SUM INVESTING FUNCIONA MELHOR

LUMP SUM 
INVESTING 

MÉDIA DE CUSTO 
EM DÓLARES 

BUY DIP

RETORNO MÉDIO ANUALIZADO (%) 11.56 10.45 6.39

VOLATILIDADE MÉDIA ANUALIZADA (%) 8.55 7,69 4.23

ÍNDICE SHARPE 0.81 0.75 0.41

MELHOR RETORNO CUMULATIVO EM 3 ANOS (%) 179.98 151.50 61.60

PIOR RETORNO CUMULATIVO EM 3 ANOS (%) -39.37 -41.72 -28.60

DRAWDOWN MÁXIMO EM 12 MESES (%) -47.32 -30.98 -34.60

% POSITIVA (PERÍODO DE 36 MESES) 90.2 90.6 97.6

MELHOR RETORNO (% DE 747 OBSERVAÇÕES) 60 18 23

Retornos anualizados (períodos de investimento de 3 
anos) Desempenho histórico, Jan. 1955 - Mar. 2020
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OUR UPDATED SREs

Grandes mudanças em 
nossas Estimativas de 
Retorno Estratégico

GREG VAN INWEGEN, HEAD GLOBAL DE PESQUISA 
E ATIVOS QUANTITATIVOS ALOCAÇÃO, GESTÃO DE 
INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS CITI

As alocações de ativos do portfólio 
devem ser revisadas quando 
as premissas que as motivam 
mudarem, como ocorreu em 
2020. Nossas Estimativas de 
Retorno Estratégico atualizadas 
refletem novas realidades que os 
investidores de longo prazo não 
podem ignorar.

• A resposta monetária e fiscal às consequências da 
pandemia impactou profundamente o potencial de 
retorno futuro de muitas classes de ativos

• Em vez de esperar até o final do ano, como de 
costume, estamos atualizando, agora, as nossas 
estimativas anualizadas de retorno de classe de 
ativos para a próxima década - Estimativas de 
Retorno Estratégico (SREs)

• As SREs para Caixa e Renda Fixa com Grau de 
Investimento caíram 

• As mudanças nas SREs exigem que os portfólios 
sejam realocados nos próximos meses

PRINCIPAIS MENSAGENS

3.3
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As medidas monetárias e fiscais para combater 
os efeitos devastadores da paralisação econômica 
global ajudaram a evitar uma segunda Grande 
Depressão. Porém, as consequências dessas medidas 
impactaram profundamente o potencial de retorno 
futuro de muitas classes de ativos, especialmente 
renda fixa e caixa. Decidimos, portanto, atualizar 
nossas estimativas anualizadas de retorno de classe 
de ativos para a próxima década - Estimativas de 
Retorno Estratégico (SREs) – nesta revisão de meio 
do ano, em vez de esperar até nossa revisão normal 
no final do ano. 

As mudanças em nossas SREs são substanciais. Elas 
subiram para as ações em mercados desenvolvidos, 
especialmente para ações de pequenas e médias 
empresas - figura 1. As SREs de renda fixa high yield 
também subiram junto com as SREs de dívida de 
mercados emergentes. Mudanças como essas são 
raras e foram instigadas por grandes quedas nos 
retornos esperados de títulos soberanos e caixa. 

Com base nas SREs, nossa metodologia de alocação 
estratégica de ativos - Adaptive Valuation Strategies 
(AVS) - recomenda alocações para várias classes 
de ativos. A AVS tende a recomendar alocações 
maiores para classes de ativos com SREs mais 
altas. No entanto, algumas classes de ativos com 
SREs mais modestas podem fornecer uma proteção 
valiosa para baixas em ambientes de estresse, e 
também receberão alocações.

As mudanças substanciais recentes das SREs 
requerem, portanto, algum ajuste do portfólio 
para refletir as mudanças. Dessa forma, nossos 
programas discricionários sofrerão realocações nos 
próximos meses.

*Alterações preliminares da SRE com base nos retornos até 30 de abril de 2020.

Fonte: Time de Alocação Global de Ativos do Citi Private Bank. SREs de 2020 baseadas em dados até 31 de outubro de 2019. Estimativas de 
retorno estratégico não são garantia de desempenho real. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte as definições 
no Glossário. As Estimativas de Retorno Estratégico (SREs) baseadas em índices são a previsão do Citi Private Bank de retornos para classes de 
ativos específicas (às quais o índice pertence) em um horizonte de dez anos. A previsão para cada classe de ativo específica é feita usando uma 
metodologia proprietária apropriada para tal classe de ativo. As classes de ativos de ações utilizam uma metodologia de previsão proprietária 
baseada na premissa de que as avaliações de ações retornam à sua tendência de longo prazo ao longo do tempo. A metodologia é construída 
em torno de medidas de avaliação específicas que requerem várias etapas de cálculo. Suposições sobre o crescimento projetado de ganhos e 
dividendos são aplicadas adicionalmente para calcular a SRE da classe de ativos de ações. As previsões de classe de ativos de Renda Fixa usam 
uma metodologia de previsão proprietária baseada nos níveis atuais de rendimento. Outras classes de ativos utilizam outras metodologias 
específicas de previsão.

FIGURA 1. NOSSAS SREs ATUALIZADAS

2020 
(%)

1º SEMESTRE 2020* 
(%) 

AÇÕES GLOBAIS EM MERCADOS DESENVOLVIDOS 5.1 6.2

AÇÕES GLOBAIS DE GRANDE CAPITALIZAÇÃO 4.4 5.5

AÇÕES GLOBAIS DE PEQUENA/MÉDIA CAPITALIZAÇÃO 9.2 11.6

AÇÕES GLOBAIS EM MERCADOS EMERGENTES 10.9 11.7

RENDA FIXA COM GRAU DE INVESTIMENTO GLOBAL EM 
MERCADOS DESENVOLVIDOS 2.1 1.1

TÍTULOS GOVERNAMENTAIS EM MERCADOS 
DESENVOLVIDOS 1.9 0.7

TÍTULOS CORPORATIVOS EM MERCADOS 
DESENVOLVIDOS 2.7 2.6

HIGH YIELD 3.5 5.9

RENDA FIXA GLOBAL EM MERCADOS EMERGENTES 4.7 6.2

CAIXA EUA 1.8 0.6

HEDGE FUND 5.3 4.4

ALOCAÇÃO DE ATIVOS



MID-YEAR OUTLOOK 2020

CITI  PRIVATE BANK 45

Por que tantas mudanças?

As SREs de Caixa EUA caiu significativamente este 
ano, com o Federal Reserve cortando as taxas de 
juros efetivamente para 0% em março. 

Em Renda Fixa Global de Mercados Desenvolvidos, 
a compra de ativos do banco central está 
reduzindo significativamente as SREs de Títulos 
Governamentais. As SREs para Títulos Corporativos 
com Grau de Investimento (Investment Grade), 
no entanto, são determinadas não apenas pelas 
mudanças nas taxas, mas também pelos spreads 
de crédito. Como as taxas e os spreads de crédito 
seguiram direções opostas, as SREs pouco 
mudaram. Combinando Títulos Governamentais em 
Mercados Desenvolvidos com Títulos Corporativos 
com Grau de Investimento em Mercados 
Desenvolvidos, o efeito líquido é menor nas SREs de 
Renda Fixa com Grau de Investimento em Mercados 
Desenvolvidos em geral. 

Por outro lado, as SREs de Renda Fixa High 
Yield (HY) aumentaram. O HY é fortemente 
impulsionado por sua exposição ao crédito, e não 
pela sensibilidade às taxas. De forma semelhante, os 
riscos da pandemia aumentaram significativamente 
o spread de high yield, assim como aumentaram 
o spread dos Títulos Corporativos com Grau de 
Investimento. Os títulos do setor de energia foram 
especialmente atingidos.

As SREs de Dívida em Mercados Emergentes 
também aumentaram. A volatilidade do mercado 
de dívida asiático foi silenciada em relação aos 
mercados latino-americanos, que foram fortemente 
punidos pelos investidores. Esse efeito aumentou as 
SREs de Dívida EM em geral.

As SREs de Ações em Mercados Desenvolvidos 
aumentaram. Enquanto os ganhos ajustados ao 
ciclo caíram um pouco em meio à paralisação 
econômica, os preços atuais do mercado de ações 
caíram mais. Como resultado, a taxa de ganhos de 
preços ajustados ao ciclo caiu desde o final de 2019, 
o que aumenta as SREs. As SREs de Ações Small 
Caps (ações de empresas pouco capitalizadas e de 
baixa liquidez) também aumentaram. A turbulência 
atingiu fortemente as ações Small Caps, dada a 
preocupação com suas receitas menos diversificadas 
e maior risco de distress. 

Os Hedge Funds têm características tanto de ações 
quanto de renda fixa. Em meados do ano, era a 
renda fixa que mais havia impactado os portfólios 
destes fundos, com os rendimentos em queda no 
início de 2020 e as taxas de juros reduzindo as SREs 
de Hedge Funds.

Para ler mais sobre nossa metodologia, consulte Adaptive Valuation 
Strategies - uma nova abordagem para alocação estratégica de 
ativos: Atualização anual 2020 https://www.privatebank.citibank.
com/home/fresh-insight/adaptive-valuation-strategies.html

Paisan Limratanamongkol, Andy Zhu, Gene Desello, Xin He e Wenjing 
Wu também contribuíram para este artigo
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Glossário

DEFINIÇÕES DE CLASSE DE ATIVOS:

O Caixa é representado pelo Retorno Total (Total 
Return) de títulos do governo norte-americano de 3 
meses, medindo as emissões de dívida nominal de 
taxa fixa ativa de 3 meses denominada por dólares 
norte-americanos. 

A classe de ativos Commodities contém os 
compostos de índices — Índice GSCI Precious Metals, 
Índice GSCI Energy, Índice GSCI Industrial Metals e 
Índice GSCI Agricultural — medindo o desempenho 
de investimentos em diferentes mercados, mais 
especificamente metais preciosos (como ouro e 
prata), commodities de energia (como petróleo e 
carvão), metais industriais (como cobre e minério 
de ferro) e commodities agrícolas (como soja e café), 
respectivamente. O Índice Reuters/Jeffries CRB 
Spot Price, Índice TR/CC CRB Excess Return, uma 
média aritmética dos preços futuros de commodities 
com reequilíbrio mensal, é usado para dados 
históricos suplementares. 

A Renda Fixa em Moeda Forte de Mercados 
Emergentes (EM) é representada pelo Índice FTSE 
Emerging Market Sovereign Bond (ESBI), cobrindo 
a dívida soberana em moeda forte em mercados 
emergentes.

Renda Fixa Corporativa Global de Mercados 
Desenvolvidos é composta dos índices Bloomberg 
Barclays que captam dívidas de investimento de sete 
mercados diferentes em moeda local. O composto 
inclui títulos corporativos com classificação de 
grau de investimento de emissores de mercados 
desenvolvidos. 

Ações Globais de Mercados Desenvolvidos 
são compostas por índices MSCI que captam 
representações de grandes, médias e pequenas 
capitalizações em 23 países individuais de mercados 
desenvolvidos, ponderados pela capitalização 
de mercado desses países. O composto abrange 
aproximadamente 95% da capitalização de mercado 
ajustada por free-float em cada país. 

Renda Fixa Global de Mercados Desenvolvidos 
com Grau de Investimento é composta por índices 
Bloomberg Barclays que captam dívidas com grau 
de investimento de vinte mercados diferentes em 
moeda local. O composto inclui títulos corporativos 
e securitizados com taxa fixa em tesouraria, públicos 
e com grau de investimento dos emissores de 
mercados desenvolvidos. Os índices de mercado 
local para EUA, Reino Unido e Japão são usados 
para dados históricos suplementares. 

Renda Fixa Global de Mercados Emergentes é 
composta por índices Bloomberg Barclays que 
medem o desempenho da dívida pública de mercados 
emergentes de taxa fixa em 19 mercados diferentes 
nas regiões da América Latina, EMEA e Ásia. O título 
público chinês iBoxx ABF, o índice Markit iBoxx ABF 
que compreende a dívida em moeda local da China, é 
usado para dados históricos suplementares. 

Renda Fixa Global High Yield é composta pelos 
índices Barclays que medem os títulos corporativos 
de taxa fixa sem grau de investimento, denominados 
em dólares norte-americanos, libras esterlinas e 
euros. Os títulos são classificados como high yield 
se a classificação média da Moody’s, Fitch e S&P 
for Ba1/BB+/BB+ ou abaixo, excluindo a dívida de 
mercados emergentes. O Índice Ibbotson High Yield, 
um amplo índice high yield incluindo títulos em todo 
o espectro de vencimentos, dentro do espectro de 
qualidade de crédito com classificação BB-B, incluído 
no universo abaixo do grau de investimento, é usado 
para dados históricos suplementares. 

Os Hedge Funds são compostos por gestores de 
fundos de investimento que empregam diferentes 
estilos de investimento, caracterizados por diferentes 
subcategorias - HFRI Equity Long/Short: Posições 

de longo e curto prazo em títulos primariamente 
de ações e de derivativos de ações; HFRI Credit: 
Posições em títulos corporativos de renda fixa; HFRI 
Event Driven: Posições em empresas atualmente 
ou prospectivamente envolvidas em uma ampla 
variedade de transações corporativas; HFRI Relative 
Value: Posições com base em uma discrepância de 
avaliação entre múltiplos títulos; HFRI Multi Strategy: 
Posições com base na realização de um spread 
entre instrumentos de rendimento relacionados; 
HFRI Macro: Posições com base em movimentos em 
variáveis econômicas subjacentes e seu impacto em 
diferentes mercados; Índice Barclays Trader CTA: 
desempenho composto de programas estabelecidos 
(Commodity Trading Advisors) com mais de quatro 
anos de histórico de desempenho. 

Empréstimos Bancários High Yield são obrigações 
de financiamento por dívida emitidas por um banco 
ou outra instituição financeira a uma empresa 
ou indivíduo que detém uma reivindicação legal 
sobre os ativos do mutuário no caso de falência 
corporativa. Esses empréstimos geralmente 
são garantidos pelos ativos de uma empresa 
e geralmente pagam um cupom alto devido à 
baixa credibilidade da empresa (sem grau de 
investimento).

As características de Private Equity são 
impulsionadas por aquelas de Ações Small Caps 
(ações de empresas pouco capitalizadas e de baixa 
liquidez) de Mercados Desenvolvidos, ajustadas por 
iliquidez, concentração setorial e maior alavancagem.

DEFINIÇÕES DE ÍNDICES: 

O Índice Bloomberg Barclays US Corporate Bond 
Index mede o mercado de títulos corporativos 
tributáveis, com taxa fixa e grau de investimento. 
Inclui títulos denominados por dólares norte-
americanos emitidos publicamente por emissores 
industriais, de serviços públicos e financeiros dos 
EUA e de fora dos EUA. 

O Índice Bloomberg Barclays US Treasury mede a 
dívida nominal em taxa fixa, denominada por dólares 
norte-americanos, emitida pelo Tesouro dos EUA.
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O Índice FTSE All-World é um índice do mercado 
de ações que representa o desempenho acionário 
global que cobre mais de 3.100 empresas em 47 
países a partir de 1986.

O Índice MSCI AC Asia ex-Japan capta 
representações de grande e média capitalização 
em dois de três países de Mercados Desenvolvidos 
(DM)* (excluindo o Japão) e nove países de 
Mercados Emergentes (EM)* na Ásia. Com 1.187 
elementos, o índice abrange aproximadamente 85% 
da capitalização de mercado ajustada por free-float 
em cada país.

O Índice MSCI China capta representações de 
grande e média capitalização de ações A, H, B, Red 
chips e P chips da China e listagens estrangeiras (por 
exemplo, ADRs). Com 704 elementos, o índice cobre 
cerca de 85% desse universo acionário da China.

O Índice MSCI Emerging Markets capta 
representação de alta e média capitalização em 
24 países de Mercados Emergentes (EM). Com 837 
elementos, o índice abrange aproximadamente 85% 
da capitalização de mercado ajustada por free-float 
em cada país.

O Índice MSCI Emerging Markets EMEA capta 
representação de grande e média capitalização 
em 11 países* em Mercados Emergentes (EM) na 
Europa, Oriente Médio e África (EMEA). Com 173 
elementos, o índice abrange aproximadamente 85% 
da capitalização de mercado ajustada por free-float 
em cada país.

O Índice MSCI Emerging Markets (EM) Latin 
America capta representação de alta e média 
capitalização em 5 países de Mercados Emergentes 
(EM) na América Latina. Com 113 elementos, o índice 
abrange aproximadamente 85% da capitalização de 
mercado ajustada por free-float em cada país.

O MSCI Europe Index capta representação de 
grande e média capitalização em 15 países de 
Mercados Desenvolvidos (DM) na Europa*. Com 
437 elementos, o índice abrange aproximadamente 
85% da capitalização de mercado ajustada por 
free-float em todo o universo acionário de Mercados 
Desenvolvidos na Europa.

O Índice VIX ou Chicago Board Options Exchange 
(CBOE) Volatility é um índice em tempo real que 
representa a expectativa do mercado de volatilidade 
prospectiva de 30 dias, derivada dos dados de preço 
das opções do índice S&P 500.

TERMINOLOGIA ADICIONAL: 

Adaptive Valuations Strategies é a metodologia 
de alocação estratégica de ativos do Citi Private 
Bank. Ela determina o mix de ativos de longo prazo 
adequado para o portfólio de investimentos de 
cada cliente. 

Correlação é uma medida estatística de como dois 
ativos ou classes de ativos se movem em relação um 
ao outro. A correlação é medida em uma escala de 1 
a -1. Uma correlação de 1 implica perfeita correlação 
positiva, significando que dois ativos ou classes de 
ativos se movem na mesma direção o tempo todo. 
Uma correlação de -1 implica perfeita correlação 
negativa, de modo que dois ativos ou classes de 
ativos se movem na direção oposta entre si o tempo 
todo. Uma correlação de 0 implica correlação zero, 
de modo que não há relação entre os movimentos 
dos dois ao longo do tempo.

A taxa LIBOR (London Interbank Offered Rate) 
é a taxa de juros pela qual os bancos oferecem 
empréstimos de fundos uns aos outros. É usada 
como taxa de referência para grandes quantidades 
de contratos financeiros.

O índice Sharpe é uma medida de retorno 
ajustado ao risco, expressa como retorno excedente 
por unidade de desvio, normalmente denominado 
como risco.



Informações Importantes

Em todas as circunstâncias em que a distribuição deste 
comunicado (“Comunicado”) estiver sujeita às normas da US 
Commodity Futures Trading Commission - CFTC, ele constituirá 
um convite para a realização de transações envolvendo 
derivativos, de acordo com os parágrafos 1.71 e 23.605 dos 
Regulamentos da US CFTC, conforme aplicável, mas não se 
trata de uma oferta vinculativa para compra/venda de qualquer 
instrumento financeiro.

Este comunicado é preparado pelo Citi Private Bank (“CPB”), uma 
unidade de negócios do Citigroup Inc. (“Citigroup”) que proporciona 
aos seus clientes acesso a uma ampla gama de produtos e serviços 
disponibilizados por meio do Citigroup, de suas afiliadas bancárias 
e não bancárias ao redor do mundo (conjuntamente, “Citi”). Nem 
todos os produtos e serviços são oferecidos por todas afiliadas ou 
estão disponíveis em todas as localidades.

O pessoal do CPB não é analista de pesquisa, e as informações 
deste comunicado não se destinam a constituir "pesquisa", 
conforme o termo é definido pelos regulamentos aplicáveis. A 
menos que indicado de outra forma, qualquer referência a um 
relatório de pesquisa ou recomendação de pesquisa não pretende 
representar um relatório integral e não deve ser considerada por si 
só uma recomendação ou relatório de pesquisa.

Este comunicado é fornecido somente para fins informativos e de 
discussão, a pedido do destinatário. O destinatário deve notificar 
imediatamente o CPB se, a qualquer momento, não desejar mais 
receber estas informações. A menos que de outra forma indicado, 
este documento (i) não constitui uma oferta ou recomendação 
para compra ou venda de qualquer valor mobiliário, instrumento 
financeiro ou outro produto ou serviço, nem para atrair qualquer 
captação ou depósito; e (ii) não constitui uma solicitação, se não 

estiver sujeita às normas da CFTC (no entanto, consulte a discussão 
acima sobre comunicações sujeitas às normas da CFTC); e (iii) não 
pretende ser uma confirmação oficial de qualquer transação.

A menos que expressamente indicado de outra forma, este 
Comunicado não leva em consideração os objetivos do investimento, 
perfil de risco ou situação financeira de qualquer indivíduo 
específico e, sendo assim, os investimentos mencionados neste 
documento podem não ser adequados a todos os investidores. O 
Citi não atua como consultor de investimentos ou outro tipo de 
consultor, agente fiduciário ou agente. As informações contidas 
neste documento não pretendem ser uma discussão exaustiva das 
estratégias ou conceitos aqui mencionados, nem uma assessoria 
fiscal ou jurídica. Os destinatários deste Comunicado devem 
obter orientações com base em suas próprias circunstâncias 
individuais junto a seus próprios consultores fiscais, financeiros, 
jurídicos, entre outros, a respeito dos riscos e méritos de qualquer 
transação antes de tomar uma decisão de investimento, e somente 
tomar qualquer decisão com base em seus próprios objetivos, 
experiência, perfil de risco e recursos.

As informações contidas neste Comunicado são baseadas em 
informações geralmente disponíveis e, embora obtidas de 
fontes consideradas confiáveis pelo Citi, não é possível garantir 
sua exatidão e integridade, e elas podem estar incompletas ou 
ser apresentadas em formato sumário. Qualquer suposição ou 
informação contida neste Comunicado constitui uma avaliação 
com base apenas na data deste documento ou em qualquer data 
específica, e está sujeita a mudança sem notificação prévia. Na 
medida em que este Comunicado possa conter dados históricos e 
informações sobre estimativas e projeções, o desempenho passado 
não constitui garantia nem indicação de resultados futuros, e os 
resultados futuros podem não atender às expectativas em virtude 
de vários fatores econômicos, de mercados e outros. Além disso, 
quaisquer projeções de risco ou retorno potencial são ilustrativas e 
não devem ser consideradas como limites máximos de um possível 
prejuízo ou ganho. Quaisquer estimativas, preços ou valores 
informados neste Comunicado (que não aqueles identificados 
como históricos) têm natureza meramente indicativa, e podem 
ser alterados sem notificação prévia, e não representam cotações 
firmes de preço ou porte, nem refletem o valor que o Citi pode 
atribuir a um valor mobiliário em seu estoque. As informações 
sobre estimativas e projeções não indicam em qual nível o Citi está 
preparado para realizar uma negociação e podem não considerar 
todas as suposições e condições futuras relevantes. As condições 

reais podem variar significativamente das estimativas, o que pode 
ter um impacto negativo sobre o valor de um instrumento.

As visões, opiniões e estimativas aqui expressas podem diferir das 
opiniões apresentadas por outras unidades de negócios ou afiliadas 
do Citi e não têm como finalidade prever eventos futuros, garantir 
resultados futuros ou servir como consultoria em investimentos, 
além de estarem sujeitas a alteração sem notificação prévia, de 
acordo com as condições do mercado, bem como outros fatores. 
O Citi não é obrigado a atualizar este documento e não aceita 
qualquer responsabilidade por prejuízos (diretos, indiretos ou 
imprevistos) que possam decorrer do uso das informações contidas 
neste Comunicado ou derivadas dele.

Os investimentos em instrumentos financeiros ou outros produtos 
envolvem riscos significativos, inclusive a possibilidade de perda 
do principal investido. Instrumentos financeiros ou outros produtos 
denominados em moeda estrangeira estão sujeitos a flutuações 
cambiais, que podem ter efeito adverso sobre o preço ou valor de 
um investimento em tais produtos. Este Comunicado não tem como 
finalidade identificar todos os riscos ou considerações importantes 
que possam estar relacionados à realização de qualquer transação.

Produtos estruturados podem ser altamente ilíquidos e não são 
adequados a todos os investidores. Mais informações podem ser 
encontradas nos documentos de divulgação dos emissores dos 
respectivos produtos estruturados descritos neste documento. Os 
investimentos em produtos estruturados devem ser realizados apenas 
por investidores experientes e sofisticados, que estejam dispostos e 
tenham a condição de assumir seus altos riscos econômicos.

Os investidores devem analisar atentamente e considerar os 
possíveis riscos antes de realizar qualquer investimento. Operações 
com derivativos no mercado de balcão envolvem risco e não são 
adequadas a todos os investidores. Produtos de investimento não são 
segurados, não têm garantia bancária ou governamental e podem 
perder seu valor. Antes de realizar essas operações, você deve: (i) 
certificar-se de que obteve e considerou as informações relevantes 
de fontes independentes e confiáveis sobre a situação financeira, 
econômica e política dos mercados relevantes; (ii) determinar se 
tem o conhecimento, sofisticação e experiência necessários em 
finanças, negócios e investimentos para poder avaliar os riscos 
envolvidos e se é capaz de arcar financeiramente com tais riscos; 
e (iii) determinar, após considerar os pontos anteriores, se as 
operações nos mercados de capitais são adequadas e apropriadas 
a seus objetivos financeiro, fiscal, de negócio e de investimento.



Este material pode mencionar opções reguladas pela US Securities 
and Exchange Commission. Antes de comprar ou vender opções, 
você deve obter e analisar a versão atual do folheto da Options 
Clearing Corporation, bem como as Características e os Riscos 
de Opções Padronizadas. Uma cópia do folheto pode ser obtida 
mediante solicitação ao Citigroup Global Markets Inc., 390 
Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013, ou clicando nos 
links a seguir,

theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf and theocc.com/
components/docs/about/publications/november_2012_
supplement.pdf and theocc.com/components/docs/about/
publications/october_2018_supplement.pdf

Se você comprar opções, a perda máxima será o prêmio. Se vender 
opções de venda, o risco será todo o nocional abaixo do preço de 
exercício. Se vender opções de compra, o risco será ilimitado. O 
lucro ou prejuízo real de qualquer negociação dependerá do preço 
ao qual as negociações forem realizadas. Os preços usados neste 
documento são históricos e podem não estar disponíveis quando 
sua ordem for registrada. Custos de comissão e outros custos 
operacionais não são considerados nesses exemplos. Negociações 
de opções em geral, e estas negociações em particular, podem 
não ser apropriadas a todo investidor. A menos que observado de 
outro modo, o Citi é a fonte de todos os gráficos e tabelas neste 
relatório. Por causa da importância das considerações fiscais 
para todas as operações com opções, o investidor que considerar 
as opções deve buscar a orientação de seu consultor fiscal sobre 
como sua situação fiscal será afetada pelo resultado das operações 
de opções contempladas.

Nenhum dos instrumentos financeiros ou outros produtos 
mencionados neste Comunicado (a menos que expressamente 
declarado de outro modo) é (i) segurado pela Federal Deposit 
Insurance Corporation ou qualquer outra autoridade governamental, 
ou consiste em (ii) depósitos ou outras obrigações do ou garantidos 
pelo Citi ou qualquer outra instituição depositária segurada.

O Citi geralmente atua como emissor de instrumentos financeiros 
e outros produtos, como formador de mercado e como comitente 
em negociações com muitos instrumentos financeiros diferentes 
e outros produtos, e pode-se esperar que o Citi preste ou busque 
prestar serviços de banco de investimento ou outros serviços ao 
emissor de tais instrumentos financeiros ou outros produtos. O 
autor deste Comunicado pode ter discutido as informações nele 
contidas com outros dentro ou fora do Citi, e o autor e/ou o 

pessoal do Citi pode já ter atuado com base nessas informações 
(inclusive negociando contas exclusivas do Citi ou comunicando 
as informações contidas neste documento a outros clientes do 
Citi). O Citi, o pessoal do Citi (inclusive aqueles que o autor possa 
ter consultado na elaboração deste comunicado) e os outros 
clientes do Citi podem deter posições compradas ou vendidas 
em instrumentos financeiros ou outros instrumentos, podem ter 
adquirido tais posições a preços e em condições de mercado que 
não estão mais disponíveis e podem ter interesses diferentes ou 
adversos do seu interesse como investidor.

Divulgação da Circular IRS 230: O Citi e seus funcionários não 
estão atuam na prestação de, tampouco prestam, consultoria 
fiscal ou jurídica a qualquer contribuinte fora do Citi. Qualquer 
declaração neste Comunicado sobre questões fiscais não pretende, 
nem foi escrita para ser usada, tampouco pode ser usada por, ou 
servir de fundamento para, qualquer contribuinte para evitar 
penalidades fiscais. Qualquer do referido contribuinte deve buscar 
a orientação de um consultor fiscal independente com base em 
suas circunstâncias particulares.

Nem o Citi tampouco quaisquer de suas afiliadas pode assumir 
responsabilidade pelo tratamento fiscal de qualquer produto de 
investimento, seja ou não o investimento adquirido por meio de 
trust ou companhia administrado por uma afiliada do Citi. O Citi 
assume que, antes de comprometer-se em investir, o investidor (e, 
onde aplicável, seus proprietários beneficiários) buscou orientação 
fiscal, jurídica ou qualquer outra orientação que considera 
necessária e tomou providências para arcar com qualquer imposto 
legalmente devido sobre a renda ou os ganhos decorrentes de 
qualquer produto de investimento oferecido pelo Citi.

Este Comunicado é para uso único e exclusivo dos destinatários 
e pode conter informações exclusivas do Citi que não podem 
ser reproduzidas ou circuladas, total ou parcialmente, sem 
o consentimento prévio do Citi. A maneira de circulação e 
distribuição pode ser restringida por lei ou regulamentação em 
certos países. As pessoas que vierem a receber este documento 
deverão conhecer e observar tais restrições. O Citi não assume 
qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a esse respeito. 
Qualquer uso, reprodução ou divulgação não autorizado deste 
documento é proibido por lei e pode resultar em processo criminal.

Outros negócios do Citigroup Inc. e afiliadas do Citigroup Inc. podem 
dar conselhos, fazer recomendações e agir no interesse de seus 
clientes, ou em suas próprias contas, que podem diferir das opiniões 

expressas neste documento. Todas as expressões de opinião estão 
atualizadas na data deste documento e estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. O Citigroup Inc. não é obrigado a fornecer atualizações 
ou alterações nas informações contidas neste documento.

As expressões de opinião não pretendem ser uma previsão 
de eventos futuros ou uma garantia de resultados futuros. O 
desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os 
resultados reais podem variar.

Embora as informações contidas neste documento tenham sido 
obtidas de fontes consideradas confiáveis, o Citigroup Inc. e 
suas afiliadas não garantem sua precisão ou integridade e não se 
responsabilizam por quaisquer perdas diretas ou consequenciais 
decorrentes de seu uso. Ao longo desta publicação, onde os gráficos 
indicam que terceiros são a fonte, observe que os atribuídos 
podem se referir aos dados brutos recebidos dessas partes. 
Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, fotocopiada ou 
duplicada de qualquer forma ou por qualquer meio ou distribuída 
a qualquer pessoa que não seja funcionário, executivo, diretor ou 
agente autorizado do destinatário sem o consentimento prévio por 
escrito do Citigroup Inc.

O Citigroup Inc. pode atuar como principal por sua própria conta ou 
como agente de outra pessoa em conexão com transações realizadas 
pelo Citigroup Inc. para seus clientes envolvendo títulos que são 
assunto neste documento ou de edições futuras do Quadrante.

Títulos são afetados por diversos riscos, inclusive flutuações em 
taxas de juros, risco de crédito e risco de pagamento antecipado. 
Em geral, os preços de valores mobiliários de renda fixa caem na 
medida em que as taxas de juros em vigor sobem. Títulos estão 
sujeitos a risco de crédito se a queda na classificação de crédito, 
ou credibilidade, de um emissor fizer com que o preço de um título 
caia. Títulos high yield estão sujeitos a outros riscos, tais como 
aumento no risco de inadimplemento ou na volatilidade por causa 
da redução na qualidade de crédito das emissões. Por fim, títulos 
podem estar sujeitos ao risco de pagamento antecipado. Quando 
as taxas de juros caem, um emissor pode optar por tomar dinheiro 
emprestado a uma taxa de juros menor, enquanto liquida seus 
títulos emitidos anteriormente. Como consequência, os títulos 
subjacentes perderão os pagamentos de juros do investimento 
e serão forçados a reinvestir em um mercado onde as taxas de 
juros em vigor são menores do que aquelas quando o investimento 
inicial foi feito.

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf


Equivalência da classificação de títulos

Símbolos alfa e/ou numéricos usados para fornecer indicações de qualidade de crédito relativa. No mercado municipal, essas 
designações são publicadas pelos serviços de classificação. As classificações internas também são usadas por outros participantes 
do mercado para indicar a qualidade do crédito.

Classificação de qualidade de crédito de títulos Agências de classificação

Risco de crédito Moody's1 Standard and Poor's2 Fitch Ratings2

Grau de Investimento

Maior qualidade Aaa AAA AAA

Alta qualidade (muito forte) Aa AA AA

Grau médio superior (forte) A A A

Grau médio Baa BBB BBB

Sem grau de investimento

Grau médio inferior (um pouco especulativo) Ba BB BB

Grau baixo (especulativo) B B B

Má qualidade (risco de inadimplência) Caa CCC CCC

Mais especulativo Ca C CC

Em moratória ou pedido de falência C D C

Inadimplente C D D

1  As classificações Aa a Ca da Moody's podem ser modificadas pela adição de 1, 2 ou 3 para mostrar a posição relativa dentro da categoria.
2  As classificações AA a CC da Standard and Poor's e Fitch Ratings podem ser modificadas pela adição de mais ou menos para mostrar a 
posição relativa dentro da categoria.

(MLP’s) - MLPs relacionadas a energia podem exibir alta 
volatilidade. Embora não sejam historicamente muito voláteis, em 
certos ambientes de mercado MLPS Relacionadas a Energia podem 
exibir alta volatilidade.

Alterações no tratamento regulatório ou tributário das MLPs 
relacionadas a energia. Se o IRS alterar o tratamento tributário atual 
das parcerias limitadas principais incluídas nas MLPs relacionadas 
à cesta de energia, sujeitando-as a taxas mais altas de tributação, 
ou se outras autoridades reguladoras aprovarem regulamentações 
que afetem negativamente a capacidade das parcerias limitadas 
principais de gerar renda ou distribuir dividendos aos detentores 
de unidades ordinárias, o retorno das Notas, se houver, poderá 
ser reduzido drasticamente. O investimento em uma cesta de 
MLPs Relacionadas a Energia pode expor o investidor ao risco 
de concentração devido à concentração industrial, geográfica, 
política e regulatória.

Valores mobiliários lastreados em hipoteca ("MBS"), que incluem 
obrigações hipotecárias garantidas ("CMOs"), também se 
referem a investimentos em hipoteca imobiliária ("REMICs"). 
Existe a possibilidade de retorno antecipado do principal devido 
a pagamentos antecipados de hipoteca, o que pode reduzir a 
rentabilidade esperada e resultar em risco de reinvestimento. Em 
contrapartida, o retorno do principal pode ser mais lento do que 
as premissas de velocidade de pagamento antecipado iniciais, 
estendendo a vida média do valor mobiliário até sua data de 
vencimento listada (também denominado risco de extensão).

Adicionalmente, a garantia subjacente que suporta o MBS non-agency 
pode inadimplir os pagamentos de principal e dos juros. Em certos 
casos, isso poderia fazer com que o fluxo de renda do valor mobiliário 
caia e resulte na perda do principal. Além disso, um nível insuficiente 
de suporte de crédito pode resultar no rebaixamento da classificação 
de crédito de um título hipotecário e levar ao aumento da probabilidade 
de perda do principal e ao aumento na volatilidade do preço.

Investimentos em MBS subordinado envolvem um risco de 
inadimplemento de crédito maior do que aquele em classes 
seniores da mesma emissão. O risco de inadimplemento pode 
ser pronunciado nos casos em que o MBS for garantido por, ou 
evidenciar uma participação em um grupo relativamente pequeno 
e menos diversificado de empréstimos hipotecários subjacentes. O 
MBS também é sensível a alterações nas taxas de juros, o que pode 
impactar negativamente o valor de mercado do valor mobiliário. 
Durante períodos de alta volatilidade, o MBS pode apresentar níveis 
de iliquidez e movimentos de preços maiores. A volatilidade de 
preços também pode ocorrer por outros fatores, inclusive, entre 
outros, pagamentos antecipados, expectativas de pagamentos 
antecipados futuros, preocupações com crédito, desempenho de 
garantia subjacente e mudanças técnicas no mercado.

Os investimentos alternativos mencionados neste relatório são 
especulativos e envolvem riscos significativos que podem incluir 
perdas devido a práticas de alavancagem ou outras práticas 
de investimento especulativo, falta de liquidez, volatilidade de 
retornos, restrições à transferência de participações no fundo, 
potencial falta de diversificação, ausência de informações sobre 
valorizações e precificações, estruturas fiscais complexas e atrasos 
em relatórios fiscais, menor regulamentação e taxas maiores do 
que em fundos mútuos e risco do consultor. 

A alocação de ativos não assegura lucro tampouco protege contra 
perda nos mercados financeiros em declínio. 

Os índices não são gerenciados. Um investidor não pode investir 
diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins 
ilustrativos e não representam o desempenho de nenhum investimento 
específico. Os retornos dos índices não incluem despesas, taxas ou 
encargos de vendas, o que reduziria o desempenho. 

O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

O investimento internacional implica maior risco, além de maiores 
recompensas potenciais em comparação com o investimento nos 
EUA. Esses riscos incluem incertezas políticas e econômicas de 
países estrangeiros, bem como o risco de flutuações cambiais. 
Esses riscos são ampliados em países com mercados emergentes, 
pois esses países podem ter governos relativamente instáveis e 
mercados e economia menos estabelecidos.

Investir em empresas menores envolve maiores riscos não 
associados ao investimento em empresas mais estabelecidas, 
como risco comercial, flutuações significativas nos preços das 
ações e falta de liquidez. 

Fatores que afetam as commodities em geral, componentes de 
índice compostos por contratos futuros de níquel ou cobre, que 
são metais industriais, podem estar sujeitos a vários fatores 
adicionais específicos aos metais industriais que podem causar 
volatilidade nos preços. Isso inclui mudanças no nível de atividade 



industrial usando metais industriais (incluindo a disponibilidade de 
substitutos, como substitutos sintéticos ou artificiais); rupturas na 
cadeia de suprimentos, da mineração ao armazenamento, fundição 
ou refino; ajustes no estoque; variações nos custos de produção, 
incluindo custos de armazenamento, mão de obra e energia; custos 
associados à conformidade regulamentar, incluindo regulamentações 
ambientais; e mudanças na demanda industrial, governamental e 
do consumidor, tanto nas nações consumidoras individuais quanto 
internacionalmente. Os componentes do índice concentrados em 
contratos futuros de produtos agrícolas, incluindo grãos, podem 
estar sujeitos a vários fatores adicionais específicos aos produtos 
agrícolas que podem causar volatilidade nos preços. Isso inclui 
condições climáticas, incluindo inundações, secas e condições de 
congelamento; mudanças nas políticas governamentais; decisões de 
plantio; e mudanças na demanda por produtos agrícolas, tanto com 
usuários finais quanto como insumos em diversos setores.

As informações contidas neste documento não pretendem ser 
uma discussão exaustiva das estratégias ou conceitos aqui 
mencionados, nem uma assessoria fiscal ou jurídica. Os leitores 
interessados nas estratégias ou conceitos devem consultar seus 
consultores fiscais, jurídicos ou outros, conforme apropriado. 

A diversificação não garante lucro nem protege contra prejuízos. 
Diferentes classes de ativos apresentam riscos diferentes.

O Citi Private Bank é uma unidade de negócio do Citigroup Inc. 
(“Citigroup”), que oferece a seus clientes acesso a uma ampla gama 
de produtos e serviços disponíveis por meio de afiliadas bancárias 
e não bancárias do Citigroup. Nem todos os produtos e serviços 
são oferecidos por todas as afiliadas ou estão disponíveis em todas 
as localidades. Nos EUA, os produtos e serviços de investimentos 
são oferecidos pela Citigroup Global Markets Inc. ("CGMI"), membro 
da FINRA e SIPC, e pela Citi Private Advisory, LLC ("Citi Advisory"), 
membro da FINRA e SIPC. As contas da CGMI são administradas pela 
Pershing LLC, membro da FINRA, NYSE, SIPC. O Citi Advisory atua 
como distribuidor de certos produtos de investimento alternativos 
para clientes do Citi Private Bank. A CGMI, Citi Advisory e Citibank, 
N.A. são afiliadas sob controle comum do Citigroup. 

Fora dos EUA, os produtos e serviços de investimento são 
oferecidos por outras afiliadas do Citigroup. Os Serviços de Gestão 
de Investimentos (incluindo gestão de portfólio) estão disponíveis 
por meio da CGMI, Citi Advisory, Citibank, N.A. e outras unidades 
de negócio de consultoria afiliadas. Essas afiliadas do Citigroup, 
incluindo o Citi Advisory, serão compensadas pelos respectivos 
serviços de gestão de investimentos, consultoria, administração, 
distribuição e colocação que possam fornecer.

Citibank, N.A., Hong Kong / Cingapura organizado sob as leis 
dos EUA com responsabilidade limitada. Este comunicado é 
distribuído em Hong Kong pelo Citi Private Bank que opera por 
meio do Citibank N.A., Agência de Hong Kong, registrada em 
Hong Kong perante a Securities and Futures Commission no Tipo 

1 (negociação de títulos), Tipo 4 (consultoria em títulos), Tipo 6 
(consultoria em finanças corporativas) e Tipo 9 (gestão de ativos), 
atividades regulamentadas com o número CE: (AAP937) ou em 
Cingapura pelo Citi Private Bank, que opera por meio do Citibank, 
N.A., Agência de Cingapura, regulada pela Autoridade Monetária 
de Cingapura. Quaisquer questões em conexão com o conteúdo 
deste comunicado devem ser direcionadas aos representantes 
registrados ou licenciados da entidade pertinente mencionada 
acima. O conteúdo deste comunicado não foi revisado por 
nenhuma autoridade reguladora em Hong Kong ou por nenhuma 
autoridade reguladora em Cingapura. Este comunicado contém 
informações confidenciais e proprietárias e destina-se apenas 
ao destinatário de acordo com os requisitos de investidores 
credenciados em Cingapura (conforme definido na Lei de Valores 
Mobiliários e Futuros (Capítulo 289 de Cingapura) (a “Lei”)) e 
requisitos de investidores profissionais em Hong Kong (conforme 
definido na Portaria de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong 
e sua legislação subsidiária). Para serviços regulamentados de 
gestão de ativos, qualquer mandato será celebrado apenas com o 
Citibank, N.A., Agência de Hong Kong e/ou Citibank, N.A. Agência 
de Cingapura, conforme aplicável. Citibank, N.A., Agência de Hong 
Kong ou Citibank, N.A., Agência de Cingapura, pode subdelegar 
todo ou parte de seu mandato a outra afiliada do Citigroup ou 
outra agência do Citibank, N.A. Quaisquer referências a gerentes 
de portfólio nomeados são apenas para fins de informação, e este 
comunicado não deve ser interpretado como uma oferta para 
celebrar qualquer mandato de gestão de portfólio com qualquer 
outra afiliada do Citigroup ou outra agência do Citibank, N.A. e, em 
nenhum momento, nenhuma outra afiliada do Citigroup ou outra 
agência do Citibank, N.A. ou qualquer outra afiliada do Citigroup 
celebrará um mandato relacionado ao portfólio acima com você. 
Na medida em que este comunicado é fornecido aos clientes 
que são registrados e/ou gerenciados em Hong Kong: Nenhuma 
outra declaração neste comunicado servirá para remover, excluir 
ou restringir quaisquer de seus direitos ou obrigações perante 
o Citibank, nos termos das leis e regulamentações aplicáveis. 
O Citibank, N.A., Agência de Hong Kong, não tem a intenção de 
fundamentar-se em quaisquer disposições deste documento 
que sejam inconsistentes com as obrigações previstas no 
Código de Conduta para Pessoas Licenciadas ou Registradas 
perante a Securities and Futures Commission ou que descrevam 
incorretamente os serviços realmente prestados a você. 

O Citibank, N.A., está incorporado nos Estados Unidos da América 
e os seus principais reguladores são o Office of the Comptroller of 
Currency e o Federal Reserve dos EUA, ao abrigo das leis dos EUA, 
que diferem das leis australianas. O Citibank N.A. não possui uma 
Licença de Serviços Financeiros Australiana sob a Corporations 
Act de 2001, pois goza do benefício de uma isenção sob a Ordem 
de Classe ASIC CO 03/1101 (refeita como ASIC Corporations 
(Revogação e Transição) Instrumento 2016/396 e prorrogada 
por ASIC Corporations (Emenda) Instrumento 2020/200). No 

Reino Unido, Citibank N.A., Agência de Londres (agência registrada 
sob o número BR001018), Citigroup Centre, Canada Square, 
Canary Wharf, Londres, E14 5LB, é autorizado e regulado pelo 
Office of the Comptroller of the Currency (USA) e autorizado pela 
Prudential Regulation Authority. Sujeito a regulação pela Financial 
Conduct Authority e regulação limitada pela Prudential Regulation 
Authority. Disponibilizamos detalhes sobre a extensão de nossa 
regulamentação pela Prudential Regulation Authority mediante 
solicitação. O número de contato do Citibank N.A., Agência de 
Londres, é +44 (0)20 7508 8000.

O Citibank Europe plc está registrado na Irlanda sob o número 
132781. É regulado pelo Banco Central da Irlanda sob o número de 
referência C26553 e supervisionado pelo Banco Central Europeu. 
Sua sede fica em 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda. Detido, por 
fim, pelo Citigroup Inc., Nova York, EUA. O Citibank Europe plc, 
filial Reino Unido, está registrado como uma filial no registro de 
empresas para Inglaterra e País de Gales, sob número BR017844. 
Seu endereço registrado é Citigroup Centre, Canada Square, 
Canary Wharf, Londres, E14 5LB. Número VAT: GB 429 6256 
29. É autorizado pelo Banco Central da Irlanda e pela Prudential 
Regulation Authority. Está sujeito à supervisão pelo Banco Central 
da Irlanda e à regulamentação limitada pela Financial Conduct 
Authority e pela Prudential Regulation Authority. Disponibilizamos 
detalhes sobre a extensão de nossas autorização e regulamentação 
pela Prudential Regulation Authority e regulamentação pela 
Financial Conduct Authority mediante solicitação. 

O Citibank Europe plc, Agência de Luxemburgo, é uma filial do 
Citibank Europe plc com registro de comércio e companhias 
número B 200204. É autorizado em Luxemburgo e supervisionado 
pela Commission de Surveillance du Secteur Financier. Consta no 
registro de companhias da Commission de Surveillance du Secteur 
Financier sob número B00000395. Sua sede fica em 31, Z.A. 
Bourmicht, 8070 Bertrange, Grão-Ducado do Luxemburgo. 
O Citibank Europe plc está registrado na Irlanda sob o número 
132781. É regulado pelo Banco Central da Irlanda sob o número 
de referência C26553 e supervisionado pelo Banco Central 
Europeu. Sua sede fica em 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda.

Em Jersey, este documento é comunicado pelo Citibank N.A., 
Agência de Jersey, com endereço registrado em PO Box 104, 38 
Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB. O Citibank N.A., Agência de 
Jersey, é regulado pela Jersey Financial Services Commission. O 
Citibank N.A., Agência de Jersey, é participante do Jersey Bank 
Depositors Compensation Scheme. Esse programa oferece proteção 
para depósitos elegíveis de até £50.000. O valor total máximo de 
compensação é limitado a £ 100.000.000 em qualquer período 
de 5 anos. Todos os detalhes do esquema e dos grupos bancários 
cobertos estão disponíveis no website dos Estados de Jersey, www.
gov.je/dcs, ou mediante solicitação.



No Canadá, o Citi Private Bank é uma divisão do Citibank Canada, 
um banco canadense Schedule II. As referências aqui contidas ao 
Citi Private Bank e suas atividades no Canadá referem-se apenas 
ao Citibank Canada e não se referem a afiliadas ou subsidiárias 
do Citibank Canada operando no Canadá. Certos produtos de 
investimento são disponibilizados por meio da Citibank Canada 
Investment Funds Limited (“CCIFL”), uma subsidiária integral do 
Citibank Canada. Os Produtos de Investimento estão sujeitos 
a risco de investimento, inclusive à possível perda do valor do 
principal investido. Os Produtos de Investimento não são segurados 
pelo CDIC, FDIC ou regime de seguro de depositários de qualquer 
jurisdição e não são garantidos pelo Citigroup ou por qualquer de 
suas afiliadas.

Este documento é para fins informativos apenas e não constitui uma 
oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer 
valores mobiliários a qualquer pessoa em qualquer jurisdição. As 
informações previstas neste documento podem estar sujeitas a 
atualização, complementação, revisão, verificação ou aditamento, 
o que pode alterá-las significativamente.

O Citigroup, suas afiliadas e qualquer de seus diretores, 
conselheiros, funcionários, representantes ou agentes não 
serão responsabilizados por quaisquer danos diretos, indiretos, 
incidentais, especiais ou imprevistos, inclusive, lucros cessantes, 
decorrentes do uso das informações aqui contidas, inclusive por 
erros causados por negligência ou por outro modo.

A CCIFL não é membro atualmente, tampouco tem a intenção de 
tornar-se membro, da Mutual Fund Dealers Association of Canada 
(“MFDA”); e, consequentemente, os clientes da CCIFL não terão 
acesso a benefícios de proteção de investidores que de outro modo 
derivariam da associação da CCIFL à MFDA, inclusive a cobertura, 
nos termos de qualquer plano de proteção de investidores, para os 
clientes dos membros da MFDA.

© 2020 Citigroup Inc. Citi, Citi e o desenho em arco e outras marcas 
usadas neste documento são marcas de serviço do Citigroup Inc. 
ou de suas afiliadas usadas e registradas mundialmente.


