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Cenário Mundo 

Temor com alta de juros nos EUA, 

continuidade da guerra na Ucrânia e novos 

lockdowns na China pressionam o 

mercado global  

Apesar do FED, Banco Central dos EUA, ter reiterado 

que seguiria com um aumento gradual dos juros do 

país, os dados crescentes de inflação e nível de 

emprego, têm mudado esse discurso, indicando uma 

elevação mais rápida que o anunciado.  Essa 

mudança, por sua vez, já tem se refletido na 

expectativa de crescimento econômico do país, bem 

como na projeção de lucro das companhias, com 

ajustes para baixo. 

A inflação americana, medida pelo PCE (principal 

índice avaliado pelo FED), avançou 6,6% em março, na 

comparação anual, sendo o maior nível desde 1978. O 

aumento nos preços de energia, alimentos e serviços, 

itens mais suscetíveis a mudanças de curto prazo — 

como as geradas pela guerra na Ucrânia — tem 

explicado parte desse movimento. A menor 

disponibilidade de mão de obra nos EUA também é 

uma preocupação do FED, haja vista que a demanda 

por profissionais segue alta. Com isso, os empregados 

têm exigido salários maiores, pressionando os custos de 

produção.  A ata da última reunião do FED indica que, 

dependendo da trajetória da inflação, seja necessário 

mais de um aumento de 0,50% neste ano, em um ritmo 

maior do que vinha sendo comunicado. A taxa de juros 

do país está no intervalo entre 0,75% e 1% ao ano, após 

o aumento de 0,5% no início de maio. 

Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) 

indicou que deve encerrar a compra de títulos no 3º 

trimestre, seguindo o processo gradual de redução dos 

estímulos monetários criados durante a pandemia.  

Mais recentemente, o BCE passou a apontar a 

possibilidade de iniciar o aumento de juros neste ano 

em função de uma pressão inflacionária maior. Em 

março, a inflação da região atingiu 7,5% em 12 meses, 

bem acima da meta para 2022, de 2%. Entretanto, com 

o início da guerra na Ucrânia, os dados de atividade 

seguem sendo revisados para baixo, em um contexto 

em que a economia europeia já vinha fraca. A 

confiança do consumidor europeu tem caído 

significativamente desde o início da guerra, além disso, 

o PMI Industrial, que indica a expectativa do setor, tem 

apresentado estagnação. 

O avanço da guerra, com novas sanções contra a 

Rússia e o apoio bélico dos EUA e de países europeus à 

Ucrânia, indica que o fim do conflito ainda está longe 

do fim, mantendo restrições nas cadeias produtivas. 

Segundo a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), nesse cenário, o 

crescimento econômico global pode ser reduzido em 

mais de 1% em 2022, e a inflação global pode 

aumentar em 2,5%. Além da guerra, os lockdowns 

adotados pela China desde março para conter novos 

casos de covid-19 

 

devem reduzir ainda mais a oferta de insumos para a 

produção global. O governo chinês mantém a meta 

de crescimento de 5,5% para 2022, no entanto, com 

tais restrições e a redução de outros incentivos, o 

mercado tem questionado essa meta. 

Cenário Brasil 

Aumento de incertezas externas 

interrompe fluxo de recursos estrangeiros 

para o mercado local 

O Brasil, que neste ano vinha se beneficiando do 

aumento nos preços das commodities e a entrada de 

recursos estrangeiros (R$68,3 bilhões de janeiro a 

março), viu esse movimento ser interrompido com a 

saída de R$5.9 bilhões em abril. Durante o mês, o 

mercado de commodities registrou forte volatilidade 

devido às dúvidas sobre a sustentabilidade do rali nos 

preços, após dados de crescimento mais fracos na 

China e uma comunicação mais contracionista dos 

bancos centrais dos países desenvolvidos. 

No lado interno, tem predominado o debate sobre o 

nível terminal ao qual o Banco Central (BC) levará a 

taxa Selic. Como a inflação continua surpreendendo 

para cima e os eventos que restringem a oferta de 

insumos globais se mantém, o mercado tem esperado 

uma Selic maior do que o comunicado pelo BC. O 

último Relatório Focus de abril, que sintetiza a 

percepção do mercado, projeta uma Selic de 13,25% 

em 2022, com a inflação em 7,89% neste ano.  Em abril, 

a inflação (IPCA) divulgada pelo IBGE foi de 1,06%, 

acima da expectativa do mercado. No ano, acumula 

alta de 4,29%. No início de maio, o Comitê de Política 

Monetária do BC elevou a Selic para 12,75%, 

reforçando a possibilidade de novas altas. 

Quanto à atividade econômica, em março (dado mais 

recente), a produção industrial cresceu 0,3%. Em 2022, 

porém, acumula queda de 4,5%. Já a previsão do 

Boletim Focus para o PIB de 2022 aumentou 

marginalmente de 0,65% para 0,70%. A queda dos 

salários em termos reais somada ao efeito do aumento 

dos juros deve continuar freando a demanda. A taxa 

de desemprego, por sua vez, se manteve em 11,1% no 

1º trimestre. Em relação ao mesmo período do ano 

passado, houve uma redução de 3,8% no nível de 

desemprego. Entretanto, essa queda tem sido 

influenciada, em partes, pela redução no número de 

pessoas procurando emprego. No cenário fiscal, 

segundo o Instituto Fiscal Independente (IFI), o Brasil 

apresentou um superávit primário de R$46 bilhões no 1º 

trimestre, resultado que não deve ser sustentado no 

ano. O IFI destaca que a arrecadação de tributos tem 

sido beneficiada no curto prazo pela alta nos preços 

das commodities e da inflação, no entanto, no longo 

prazo, o efeito negativo da guerra deve gerar menor 

crescimento do PIB e de receita.    
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Composição e Resultado  

A seguir são apresentados os retornos e alocação consolidados e por segmento do Plano: 

 

 

 

 

 Legenda: RF = Renda Fixa / RV = Renda Variável / IE = Investimento Estruturado / EXT = Exterior / IMO = imobiliário / EMP = Op. Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidade  Alocação por Segmento 

Rentabilidade por Segmento 

Rentabilidade por Perfil 

*Percentuais com arredondamentos 
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Alocação por Perfil 
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Palavra da Gestão

Análise por classe de ativo 

Renda Fixa 

A curva de juros apresentou volatilidade em abril, 

comparado ao fechamento do mês anterior, devido 

a fatores externos e internos. No cenário externo, 

destacam-se: I. Aumento das incertezas em relação 

aos conflitos na Ucrânia, II. Aumento das restrições de 

circulação na China, em decorrência da política de 

Covid zero e, III. Sinalizações mais duras do FED 

quanto aos juros. No cenário interno, destacam-se: I. 

Dados de inflação acima do esperado, referente ao 

mês de março, II. Revisões para cima na inflação de 

2022 e 2023 e III. Piora da percepção fiscal diante da 

proximidade das eleições.  

Indicadores Resultado abr/22 

IMA-B 0,83% 

IMAB 5 1,56% 

CDI 0,83% 

Renda Variável 

O mercado de renda variável local segue sendo 

guiado pelo fluxo de recursos estrangeiros. Nos meses 

positivos, a apreciação das ações brasileiras foi 

expressiva, assim como o reposicionamento do real 

perante o dólar. Em abril, a deterioração externa 

incentivou a realização dos lucros e reverteu o 

resultado, com o índice Bovespa caindo mais de 

10,0%. O cenário inflacionário e a necessidade de 

ajuste na velocidade de normalização dos juros, os 

gargalos de oferta e a guerra na Europa ainda 

seguem como pontos de atenção que podem 

impactar o desempenho das companhias. Nosso 

posicionamento segue com a redução, na margem 

da exposição em renda variável e a busca de um 

portfólio mais seletivo, com maior exposição em 

companhias geradoras de caixa e setores mais 

resilientes. Apesar de preços extremamente 

depreciados, a possibilidade de degradação do 

cenário ainda requer cautela na alocação. O nível 

dos juros, e a expectativa de reversão do ciclo de alta 

podem ser indutores para normalizar o fluxo de 

alocação. A exposição diversificada e um viés maior 

de qualidade permitiu um desempenho melhor que o 

índice, apesar de ainda negativo. O FORLUZ FIA 

apresentou retorno de -9,30% contra -10,10% do 

índice Bovespa. Contribuição setorial do índice no 

ano: 

 

Multimercado 

A estratégia de multimercados macro fechou o mês 

com retorno de 2,75% equivalente a 329,94% do CDI.  

Indicadores Retorno Abr/22 

CSHG FF Fc FI Mult 2,75% 

BTG Pactual IFMM 0,90% 

CDI 0,83% 

Exterior 

Os investimentos no exterior encerraram o mês em 

queda de -0,83%. Apesar da recuperação do dólar 

frente ao real, com variação de 4,92% no mês, os 

principais indicadores apresentaram perdas 

significativas, por aversão ao risco de mercado e a 

percepção de um ciclo de aperto monetário mais 

duro, conforme observado abaixo: 

Índice País Retorno em BRL 

NASDAQ EUA -13,26% 

S&P500 EUA -8,80% 

HangSeng China -4,13% 

MSCI World GLOBAL -8,43% 

Imobiliário: 

No mês de abril, o IFIX apresentou uma alta de 1,19%, 

impulsionado pelos fundos híbridos, renda urbana e 

shoppings. Os CRIs continuam performando bem, 

com bons dividendos, devido aos altos índices 

inflacionários. 

Perspectivas 

A Guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia passou 

a ser um dos pontos mais importantes para a 

economia global. Os impactos já estão sendo 

observados nos preços das commodities, afetando a 

inflação global e consequentemente, a política 

monetária das principais economias globais. Diante 

desse cenário, é preciso acompanhar o movimento 

do FED e sua escalada na subida de juros, evento que 

pode causar grande volatilidade e saída de fluxo.  

No Brasil, o principal efeito da guerra está sendo no 

aumento do preço do petróleo que chegou a 

ultrapassar os US$ 100 o barril e pode pressionar 

diretamente a inflação. Ao mesmo tempo que esse 

aumento beneficia uma série de empresas brasileiras, 

a ausência de insumos vindos da Rússia, como 

fertilizantes, já começa a comprometer a 

produtividade do setor agrícola. Continuamos 

aumentando a parcela indexada da nossa carteira 

de renda variável, mantendo uma exposição mais 

alta para capturar movimentos das empresas cíclicas 

domésticas que tendem a se valorizar com a 

chegada de fluxo. Na parcela de exterior, vamos 

iniciar o movimento de troca dos fundos com hedge 

cambial para fundos com exposição à moeda. Na 

renda fixa, mantemos a posição em papéis com 

vencimentos mais curtos, em função do risco do ciclo 

de juros ser maior que o precificado.
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Alocação e Retorno por ativo 

 

 

 

 

 

RENDA FIXA 45.110 Valores em R$ mil

Nome do Fundo Financeiro ($) Taxa Média (ao ano)

Carteira Própria 2.737

Titulos Privados / Indexados IPCA+ 2.131 IPCA + 6,30%

Titulos Privados / Percentual CDI 606 108,53% CDI

Nome do Fundo CNPJ Financeiro ($) Retorno Mês Retorno Ano Retorno 12M

Fundos de Caixa 17.905

SF FF CAIXA FI RF DI 37.037.679/0001-01 17.905 0,70% 3,15% 6,94%

Risco de Crédito 502

CAPTALYS ORION FIMCP 05.583.449/0001-43 502 0,97% 4,02% 9,88%

Risco de Crédito 1.624

SULAMERICA FF FI RF 41.610.657/0001-58 1.624 1,06% 4,42% 8,05%

Risco de Crédito 1.609

VINCI FF FI RF CP 41.570.019/0001-50 1.609 0,89% 4,12% 7,07%

Risco de Mercado 498

KINEA IPCA ABS FICFI 27.599.290/0001-98 498 1,42% 6,59% 10,15%

Risco de Mercado - IMA-B 1.663

WESTERN ASSET IMA-B  09.087.301/0001-79 1.663 0,42% 2,53% 0,53%

Risco de Mercado - IMA-B 17.464

W ASSET IMAB5 A FIRF 17.517.577/0001-78 17.464 1,21% 4,36% 5,76%

FIDCs 1.108

FIDC VERDECARD SEN3 26.722.650/0001-34 72 1,60% 5,63% 18,43%

CC SUPPLIER SEN 1S  08.692.888/0001-82 417 1,01% 4,07% 9,71%

FIDC LIGHT SEN 1E 2S 29.665.468/0001-87 243 1,78% 5,92% 17,95%

PATRIA FIDC SR3 IPCA 28.819.553/0001-90 353 1,90% 7,05% 10,53%

ANGA SAB CO VIII SEN 27.614.527/0001-62 24 1,60% 5,86% 19,35%

Benchmarks (indicadores de referência de mercado)

CDI 0,83% 3,28% 7,08%

IMA-B5 1,56% 5,43% 9,45%

IMA-B 0,83% 3,73% 4,69%

RENDA VARIÁVEL 8.188

Nome do Fundo CNPJ Financeiro ($) Retorno Mês Retorno Ano Retorno 12M

FORLUZ FIA 17.138.135/0001-10 8.188 -9,30% 0,84% -16,53%

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | BOVA11 10.406.511/0001-61 351 -10,55% 2,58% -9,62%

FRANKLIN TEMPLETON FF ÍNDICE ATIVO FIA 19.675.101/0001-90 1.684 -8,99% 5,90% -8,04%

BRADESCO FF ÍNDICE ATIVO FIA 33.033.116/0001-86 1.111 -10,04% 3,61% -11,31%

OCEANA VALOR 30 FIC FIA 26.956.042/0001-94 904 -8,52% 6,17% -4,44%

BAHIA AM FF FIA 42.229.386/0001-58 584 -9,16% 0,54% -24,19%

TORK LONG ONLY INSTI 31.533.145/0001-81 260 -9,03% 3,65% -19,47%

INDIE FIC FIA 17.335.646/0001-22 282 -11,23% -11,60% -32,28%

NAVI INST METODO FIA 34.790.765/0001-94 750 -6,39% 0,24% -5,10%

GTI HAIFA FIA 28.408.121/0001-96 214 -7,66% 2,24% -0,39%

ABSOLUTO PARTNERS INST FICFIA 34.258.680/0001-60 420 -13,11% -3,56% -30,10%

BRASIL CAPITAL INST 30 FIC FIA 14.866.273/0001-28 419 -9,44% -2,68% -22,36%

BOGARI VALUE FIC FIA 08.323.402/0001-39 410 -14,23% -10,00% -32,40%

ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA 15.578.434/0001-40 315 -12,88% -9,95% -26,29%

AZ QUEST SMALLMID FIA 34.791.108/0001-61 222 -5,66% 0,14% -15,14%

Outros - 264

IBOV
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Alocação e Retorno por ativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO 2.969

Nome do Fundo CNPJ Financeiro ($) Retorno Mês Retorno Ano Retorno 12M

CSHG FF FIC FIM 32.320.637/0001-51 2.310 2,75% 12,71% 17,48%

CSHG ALLOCATION SPX NIMITZ CSHG FIC FIM 18.644.558/0001-75 449 3,51% 17,06% 21,81%

CSHG ALLOCATION KAPITALO ZETA FIC FIM 31.594.631/0001-00 217 0,99% 7,86% 14,59%

ABSOLUTE VERTEX CSHG FIC FIM 18.422.272/0001-45 232 2,69% 10,25% 17,01%

CSHG ALLOCATION LEGACY CAPITAL FIC FIM 29.236.579/0001-78 293 5,14% 16,41% 20,86%

CSHG ALLOCATION TRUXT MACRO FIC FIM 26.855.158/0001-37 149 3,01% 6,58% 7,99%

ALLOCATION VERDE AM 60 FICFIM 25.682.084/0001-11 291 0,96% 8,01% 3,20%

CSHG ALLOC GENOA CAPITAL RADAR 35.700.369/0001-91 334 0,92% 7,80% 17,29%

CSHG ALLOCAT VISTA MULT FIM 36.656.777/0001-56 181 7,63% 37,55% 62,39%

CSHG ALLOCAT GIANT STEPS ZARATHURSTRA 41.000.792/0001-81 160 0,39% 6,48% 17,10%

Outros - 4

CARTEIRA PRÓPRIA 659

VINCI CRED MULTI FIM 37.099.037/0001-29 72 0,82% 4,18% 12,96%

CS FOF LB FF FICFIM 37.684.566/0001-90 587 -3,17% 4,93% -6,42%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1.744

Nome do Fundo CNPJ Financeiro ($) Retorno Mês Retorno Ano Retorno 12M

CARTEIRA PRÓPRIA 1.744

TAG FF FIM IE 41.326.144/0001-10 439 0,67% -22,09% -12,51%

PIMCO INCOME FIM IE 23.720.107/0001-00 186 -2,26% -4,58% -0,01%

DÓLAR GLOBAL MACRO OPP FIM IE 24.454.718/0001-16 125 2,24% -18,11% -15,26%

MAN AHL TARGET FIM 34.461.768/0001-84 15 -3,61% -6,32% 8,75%

MAN AHL TARGET RISK USD FIM 36.352.767/0001-27 152 0,27% -18,88% -5,92%

BB GLOB SELEC EQ FIM 17.413.636/0001-68 393 -2,94% -19,82% -9,14%

SCHRODER TE LS FIM 35.769.107/0001-83 135 4,04% 4,50% -0,77%

WELLI VENT DOL M FIA 35.556.516/0001-00 299 -4,48% -27,93% -19,58%

IMOBILIÁRIO 736

Nome do Fundo CNPJ Financeiro ($) Retorno Mês Retorno Ano Retorno 12M

Imobiliários - FII e Cred. Imob. 736

VINCI FI RF IMOB CP 31.248.496/0001-40 37 -0,11% 3,00% 6,38%

VINCI FIRF IMOB CPLP 17.136.970/0001-11 54 2,70% 7,26% 8,38%

CAPIT REIT FICFIM CP 21.732.670/0001-72 259 0,38% 0,81% -0,02%

RBR FF IMOB FICFIM 42.449.329/0001-84 301 1,13% 3,52% 7,66%

VINCI FUL DL FII CLA 36.200.654/0001-06 84 -0,40% -1,59% 21,82%

Benchmarks (indicadores de referência de mercado)

IFIX 1,19% 0,29% -1,68%

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 1.979

Empréstimos 1.979

Carteira de Empréstimos 1.959 2,27% 6,62% 20,54%

Fundo de Quitação por Morte 20 0,65% 3,01% 6,59%

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 60.726
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Investimentos por indexador 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Percentuais com arredondamentos 


