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“You get recessions, you have stock markets declines. If you don´t understand that´s going to happen,
then you´re not ready, you won’t do well in the markets.”
Peter Lynch
O Fundo SFA EAC FIC FIA – BDR NÍVEL I fechou o 2º trimestre de 2020 com uma rentabilidade acumulada de
29,24%, contra uma alta de 30,18% do Ibovespa.

PERÍODO
2T20
YTD
Desde o Inicio

SFA EAC FIC FIA – BDR NÍVEL I
29,24%
-14,84%
213,97%

IBOVESPA
30,18%
-17,80%
77,65%

CDI
0,74%
1,78%
89,67%

* início em 31/05/2013
* Rentabilidade da cota considerando a incorporação dos proventos distribuídos diretamente aos cotistas do fundo. A partir de 01/04/2016 os proventos passaram a
ser pagos diretamente para o Fundo.

O mercado de ações sempre surpreende e seus movimentos, muitas vezes, não seguem nenhuma linearidade.
No primeiro trimestre deste ano, vimos uma das quedas mais rápidas da história das Bolsas por causa da
Covid-19, da necessidade de medidas de distanciamento social e de restrições ao funcionamento de comércio
e serviços. Porém, ao longo do segundo trimestre, os mercados acionários tiveram uma das maiores e mais
rápidas recuperações.
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Esse movimento de retomada, em grande parte, foi decorrente da intensa atuação dos bancos centrais e dos
governos ao redor do mundo no enfrentamento da crise. Assim,
US Real Disposable Personal Income YoY
foi adicionada mais uma camada ao fortíssimo estímulo já
recorrente, de quantitative easing e juros zerados. Os governos
usaram estímulos fiscais de tamanho nunca visto. Nos Estados
Unidos, por exemplo, a perda real do consumo foi muito mais do
que compensada pelas transferências do governo, resultando em
um crescimento da renda disponível. Como ainda vigoram
restrições no fluxo de pessoas e nas atividades, esse aumento da
renda virou poupança e, por consequência, investimento, sendo
US Personal Saving Rate
que em algum momento poderá virar consumo. No Brasil, o
tamanho do estímulo fiscal também foi forte, com diversos
programas de recomposição da renda e crédito. E o mesmo
padrão foi adotado em outros países. Não havia outra alternativa
e podemos dizer que a barra de endividamento dos governos
subiu para todo mundo.
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Entre abril e junho, os mercados também passaram a reagir
positivamente, pois a diminuição no ritmo de novos casos de
Covid-19 em diversos países permitiu reaberturas graduais das atividades. Ademais, não houve em nenhuma
localidade, até o momento, uma segunda onda de contaminação do tamanho da primeira.
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Estímulos fiscais versus inflação
O mundo desenvolvido, de forma geral, entrou em uma recessão de balanço depois da crise de 2008. E como
ficou provado pela experiência japonesa na década de 90, nessas circunstâncias, as políticas de estímulo
monetário como quantitative easing e juros zerados não são capazes de gerar aumento de consumo e
consequentemente, inflação.
US M2 YoY
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Em alguns casos, juros zerados ou negativos são
contraproducentes e podem inibir o consumo, uma vez que as
pessoas sabem que seus rendimentos irão diminuir e, portanto,
devem gastar menos.
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Em função de um crescimento baixo e de políticas monetárias
que não geraram o resultado esperado, já crescia em alguns
lugares, como na Europa, a discussão sobre o uso de estímulos
fiscais. Mas a crise atual, com um volume de estímulos sem
precedentes, acelerou esse direcionamento.

Outro ponto importante nessa discussão tem sido o avanço da tecnologia, que deve continuar exercendo
uma força deflacionária, com a automação e a robotização de cadeias inteiras, trazendo ainda disrupção e
redução de custos de serviços para o consumidor.
Vale mencionar que, neste debate, alguns pontos têm exercido força contrária e o ambiente de inflação
baixa que vigorou nos últimos 40 anos pode estar se quebrando:
1. A desigualdade que vem crescendo desde a década de 80, se acentuou com as políticas de juros baixos
e quantitative easing. Elas geraram inflação de ativos, beneficiando os mais ricos. Além disso, a crise
atual aumenta ainda mais esse gap e os movimentos populistas devem ganhar ainda mais força.
2. A reversão à globalização devido à percepção dos países de que não é mais tão importante manter
cadeias produtivas inteiras fora de seus locais de origem, bem como a guerra comercial entre China e
Estados Unidos (que na verdade é uma guerra pela hegemonia econômica).
Portanto, nesse cenário, podemos ver a preocupação com inflação aumentar nos países desenvolvidos nos
próximos anos.

No Brasil, um novo modelo econômico fará com que convivamos com juros baixos
por muito tempo. Portanto, o movimento de equitização no país é estrutural.
Temos em nosso país um cenário de transição de modelo econômico, que já estava em curso, e que foi
reforçado pela Covid-19. Mesmo depois do Plano Real, ainda vigorava muito receio da inflação sair do
controle e com a política fiscal muito solta, o país adotou um modelo nefasto, de juros alto. Dessa forma e
nesse cenário, o asset allocation era: Selic alta, real muito apreciado, curva de juros mais desinclinada
(tirando as crises) e pouco apetite para investimentos de risco com maior retorno esperado, além de um
grande home bias.
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Agora, estamos em novo modelo (não tem outro jeito, temos que fazer essa mudança) com fiscal apertado e
juros baixos. Por consequência, o asset allocation se altera para uma curva inclinada, juros baixos e uma
grande migração para ativos com maior retorno esperado, além de diversificação geográfica.
Portanto, o fluxo local para Bolsa continuará forte junto com a demanda para investimentos no exterior. E
para as empresas listadas na B3, a crise tem se demonstrado bem menos severa. De forma geral, elas estão
mais bem posicionadas do que em 2014/15/16, pois fizeram um
Média Juro Real Brasil 2y Rolling
forte trabalho nos anos de recessão para aumentar a eficiência
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operacional, cortar custos e reduzir a alavancagem.
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Sem dúvida, no País, existem muitos desafios pela frente.
Atualmente, o setor público tem baixa capacidade de
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investimento e o consumo no país está mais fraco, dado o
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investimentos, que é um vetor importante para ajudar no avanço
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do PIB. Porém, essa alteração de modelo econômico que está em
curso passa por uma retomada mais lenta por um tempo, mas com maior potencial de crescimento no futuro.
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Recuperação das Bolsas e a correta comparação de índices
Apesar de parecer, o movimento de recuperação dos mercados no segundo trimestre não foi homogêneo. Por
exemplo, ao analisarmos o S&P 500 e o Ibovespa, notamos
Tech outperformou no US
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discrepâncias entre empresas dos variados segmentos. Por
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empresas de outros setores como aviação, hotelaria e varejo com
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grande presença física, que vêm sofrendo bastante.
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Como comentamos na última carta de gestão, essa crise não só
criará novos hábitos de consumo, como acelerará e consolidará
movimentos seculares, mais notadamente, o e-commerce, que
possivelmente adiantou em muitos anos sua penetração.
Devemos ter em mente que esse movimento é global.

As empresas no setor de tecnologia no mercado americano vêm
superando os índices de referência. Nos últimos 10 anos, 5
Cesta Tech Brasil
IBOVESPA
empresas (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google)
respondem por 25% do retorno total do S&P 500. No Brasil, por
exemplo, podemos ver a mesma coisa acontecendo, com as empresas ligadas à tecnologia com desempenhos
muito superiores do que o restante do mercado.

SFA Investimentos LTDA.
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1253 – 9º andar | Brooklin | São Paulo, SP – Brasil
Tel: + 55 11 5501-4110 | ri@sfainvestimentos.com.br

3

Carta de Gestão | 2º Trimestre de 2020

Mas, enquanto o S&P 500 tem 50% do seu peso em setores como tecnologia da informação, saúde e serviços
de comunicação, o Ibovespa está concentrado nos setores financeiro, energia e commodities. Além disso, o
S&P 500 tem, como o próprio nome diz, 500 empresas, e o IBOVESPA apenas 65. Levantamos esses pontos
pois é preciso ter cuidado para analisar a performance de dois índices tão diferentes.
Quanto cada empresa abaixo representou no
retorno total do S&P 500 no ultimos 10 anos
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A crise que estamos vivendo é séria e muitos pequenos negócios morrerão. Aliás vale uma reflexão sobre o
argumento recente que estamos vivendo uma bolha das Bolsas no mundo. Mas, se olharmos gráficos abaixo,
vemos que esse argumento perde força.
Retorno acumulado

Olhando o MSCI ex-US, ele está de lado há 5 anos. Se
existe uma bolha, o que não acreditamos, ela seria no
setor de tecnologia.
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Se você perguntar para qualquer pessoa se ela
compraria determinada ação diante de uma queda de
50% na cotação, a reposta mais provável é que sim. O
problema é que normalmente quando isso acontece
é porque aconteceu alguma coisa muito relevante
para termos essa magnitude de desvalorização da ação, e nessa hora os investidores ficam apreensivo, e têm
dificuldade para tomar decisões. É difícil até para investidores profissionais.
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Apesar de ser já um clichê, é preciso ter sangue frio para aproveitar as barganhas que surgem nas crises. E
consideramos que alguns pontos são fundamentais para mitigar esse risco.
O primeiro deles é ter experiência. A crises passam, por mais duras que possam parecer, por mais tempo que
possam levar e empresas boas permanecem. Ter experiência e ter passado por várias crises ajuda muito nesses
momentos.
A segundo ponto é ter um horizonte de longo prazo. Quanto mais você alonga seu prazo de investimento,
mais o fundamento importa. Então, menos importância tem se você fez o bottom do mercado. Se a empresa
que você comprou é boa e seus fundamentos de longo prazo não foram afetados na crise, você provavelmente
fará um bom negócio.
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E o terceiro aspecto é ter conhecimento profundo sobre as empresas e acompanhamento constante. Só assim
você terá tranquilidade para agir e segurança que estará fazendo excelente investimento quando todo mundo
estiver em pânico.
Em relação ao nosso portfólio depois de aumentar nossa exposição para ao redor de 97% entre março e abril,
voltamos a reduzir marginalmente nossa exposição para 93%. Continuamos confiantes que as empresas que
somos acionistas estão bem preparadas estrategicamente e em situação confortável de caixa para enfrentar
a crise e gerar valor nos próximos anos.

VEJA COMO O FUNDO ESTÁ POSICIONADO:
Setor
Tecnologia
Siderurgia
Cons. Discricionario
Servicos Financeiros
Bancos
Saúde
Bens de Capital
Seguro
Petróleo
Caixa

%NET
41,62%
12,24%
9,90%
7,89%
7,33%
5,76%
3,25%
2,79%
2,61%
6,61%

Tipo
Empresas Locais
Empresas Estrangeiras
Caixa

Exposição
89,94%
3,45%
6,61%

Agradecemos a sua confiança,

Equipe SFA Investimentos

Gestão
SFA INVESTIMENTOS LTDA
Av. Engº Luiz Carlos Berrini, 1253 – 9º Andar
Brooklin - CEP 04571-010
São Paulo - Brasil
Tel: +55 11 5501-4110
ri@sfainvestimentos.com.br

Administração
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO CORRETORA DE
VALORES S/A
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700 – 11º andar
Itaim Bibi – CEP: 04542-000
São Paulo - Brasil
Tel: +55 0800-558777
www.cshg.com.br

Custódia
ITAÚ UNIBANCO S.A
Praça Alfredo E.S. Aranha, 100 – Torre Itausa
Parque Jabaquara - CEP: 04344-902
São Paulo - Brasil
Tel: +55 0800-7280728
www.itau.com.br

Este material foi preparado pela SFA Investimentos Ltda., e tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de
fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Leia o regulamento do fundo antes de investir. O fundo gerido utiliza estratégia com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O fundo está autorizado a realizar aplicações
em ativos financeiros no exterior. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito –FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre capital próprio ou
outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do fundo repassados diretamente ao cotista. Para avaliação da performance do fundo de
investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de
eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência
recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
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