
Renda Variável 

Cenário e Estratégias 



O Cenário Atual 

O Contexto Pré-Crise: Busca por rendimento adicional em um cenário de juros baixos e expectativa de crescimento do país, após a aprovação 
de reformas importantes como a Previdenciária. Neste contexto, o investimento em Renda Variável (dentro dos limites determinados nas Políticas 
de Investimentos de cada investidor)  fez parte da estratégia de investimentos do todos os gestores de marcado, principalmente em fundos com 
estratégias de longo prazo. 
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A Expectativa para 2020: Importante ressaltar que uma normalização do mercado chinês refletirá positivamente em setores importantes para 
Brasil, como o agronegócio e a mineração. As medidas de afrouxamento monetário adotadas pelos bancos centrais, para aumentar a liquidez, 
certamente atenuarão os impactos negativos para a economia e reduzirão potencias riscos de crédito e uma crise mais forte no sistema 
financeiro, a exemplo de 2008. 
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Uma Crise Rápida e Profunda:  Bolsa caindo ~42% no ano até a ultima sexta-feira... Caracterizando-se por ser uma muito mais rápida e 
agressiva que crises anteriores, como a da Bolha da Internet em 2001 e a crise financeira de 2008, onde uma queda de 20% ocorreu em 
intervalos superiores a 4 meses. Neste contexto de COVID-19, agravado por uma crise nos preços do petróleo, a incerteza quanto à extensão dos 
impactos econômicos aumentou muito a volatilidade dos ativos, notadamente a bolsa, em nível global. 
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O Impacto no Curto Prazo: Há pouca informação disponível sobre a extensão dos impactos desta crise sobre empresas e economias, tanto no 
Brasil como no exterior. As estimativas de PIB se alteram com a mesma velocidade com a qual governos fecham suas fronteiras e anunciam 
pacotes de socorro econômico, com o intuito de amenizar os choques de oferta e demanda que já se observam nas grande maioria dos países. O 
impacto deve ser temporário, porém a intensidade e prazo de duração dependerão de como a sociedade responderá ao plano de contenção da 
epidemia e do sucesso no desenvolvimento de medicamentos e vacinas. 
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A Alocação em Renda Variável: Neste contexto, recomenda-se cautela.  Situações de crise aguda produzem extrema volatilidade nos preços 
dos ativos e a consequente oscilação no valor das cotas dos fundos de investimentos.  Desta forma, uma vez que a percepção de risco volte a 
patamares normais, pode-se esperar uma valorização de ativos como ações, considerando-se que o valor justo dos ativos e das empresas é 
superior ao preço atual destes papéis.     

5 



Ibovespa por fundamentos 

Fonte: BBG e SulAmérica Investimentos 

Ibovespa Atual Valor Justo 

64.909 

95.696 

G implícito = -2% G implícito = +1.5% 

Potencial de valorização 
47% !! • O pânico devido ao Coronavírus trouxe o Ibovespa a 65 mil 

pontos e este nível precifica uma recessão permanente com 
crescimento negativo de -2% a.a.*, o que não é razoável 
 

• Em nossa opinião isto é uma assimetria de risco que não 
deve se sustentar a médio e longo prazos, sendo favorável 
à apreciação da bolsa 

 
• Se assumirmos um crescimento real de potencial do PIB ~ 

1.5%**, o valor justo do Ibovespa seria de 96 mil pontos, 
significando uma valorização potencial de 47%! 

 
* Assumimos uma Inflação de Longo Prazo sustentável em 3.5% a.a. e, dado a  precificação 
atual do Ibovespa, chegamos em um Crescimento Real de Lucros implícito de -2% a.a. 
** Crescimento Potencial do PIB na perpetuidade 



• Existe claramente uma distorção entre o nível atual de ROE das 
empresas vis-à-vis seu respectivo múltiplo preço/lucro 
 

• Atual P/E de 7.5x evidencia uma enorme distorção 
considerando uma expectativa de ROE de 14.7% das 
companhias. Fundamentalmente permanece um viés de forte 
alta 
 

• Sustentado por um cenário mais favorável: 
 

- Selic a 3.75% com viés de mais cortes no curto prazo 
- Abundância de liquidez no mundo  
- Os melhores fundamentos de empresas dos últimos 10 

anos  
- Brasil passa por reformas estruturais que possibilitam o 

maior crescimento potencial de PIB no longo prazo 

Fonte: BBG 

 

• A rentabilidade das empresas (Earnings yield) está num alto 
patamar e o CDI nas mínimas históricas, desta forma o 
Ibovespa oferece o prêmio de risco mais atrativo dos 
últimos dez anos.  
 

• O racional econômico sugere manutenção da alocação em 
renda variável. 
 
 

ROE vs P/E Ibovespa 

Diferencial Earnings Yield vs CDI (Prêmio de 
Risco) 



Disclaimer  

Este documento foi produzido pela SulAmérica Investimentos DTVM, com fins meramente informativos não se caracterizando como 
oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio 
das informações apresentadas, a SulAmérica Investimentos não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, 
nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive 
ser modificada sem comunicação; As metodologias usadas para elaboração dos rankings e premiações estão descritas nas edições das 
revistas que divulgaram tais análises; RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A 
rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO 
ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO- FGC. LEIA O 
PROSPECTO ANTES DE INVESTIR; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande 
circulação; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus 
recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para 
investir acesse: www.sulamericainvestimentos.com.br. Ouvidoria: 4004-2829 (São Paulo) e 0800 725 2829 (demais regiões)  


