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Relatório de Gestão
Novembro foi um mês de queda no preço das

Em relação à economia, nem todas as notícias que

ações e de ativos de risco, de forma mais geral.

chegam do front são ruins. Muito pelo contrário.

Essa realização está claramente ligada ao ciclo de
aperto monetário promovido pelo Bacen em um

   ƪ    

ambiente tomado por ansiedades em relação às

     ƪ 

    ƪ ǡ    Ƥ  

no ano que começa e, portanto, uma taxa de juros

governo e ao crescimento esperado em 2022.

 ×  Ǥ   ±Ǧ
Ƥ À      ƪ 

  Ƥ ±

expectativa de um aperto monetário muito mais

sabidamente sujeita a episódios de exagero, sejam

Ƥ   Ǥ

de euforia ou de pânico.

Não nos surpreendeu que, nas últimas semanas,
as taxas já tenham começado a cair, um processo

        ± sui

que pode ter fôlego no curto prazo.

generis: parece reunir um conservadorismo
brutal em relação à perspectiva da economia

  Ƥ ǡ     ²  

ǡ    ƪǡ   ǡ 

governo brasileiro parece muito mais sólida

preços verdadeiramente convidativos de ações

  ƪ     

de negócios tradicionais, taxas de juros reais

na imprensa especializada. O resultado do

elevadas e um câmbio muito depreciado; de outro,

orçamento público consolidado mostra neste ano

 ƪÙ

uma situação mais favorável que a de 2019, ano

narrativas de tecnologia e do “novo normal” pós-

anterior ao da pandemia. Esse resultado não só

pandemia.

ǡ ±
as grandes economias do mundo. Nesse sentido,

É possível distinguir algumas oportunidades

±Ƥ  ±Ƥ 

muito interessantes nesse ambiente.

Ƥ  ÀǤ
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brasileira demonstra uma importante perspectiva

  ȋ   × Ȍ 

de redução para os próximos anos (como mostra

       Ƥ   Àǡ 

Ƥ ȌǦ±ǡÀ

com a gestão das reservas internacionais. Isso

± 

constitui uma verdadeira “jabuticaba”, já que os

grandes economias.

demais bancos centrais do mundo emitem suas
próprias notas para esse propósito, que não são









 

contadas na dívida pública.

metodológica: preferimos focar na dívida líquida
como indicador de solvência, pois a dívida
bruta inclui um vasto volume de operações
compromissadas que são utilizadas pelo Banco
Ǥ
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O câmbio, por sua vez, tem caminhado no sentido

Por quanto tempo esse patamar se manterá,

contrário dos termos de troca e se encontra num

frente a resultados comerciais crescentes e taxas

patamar historicamente barato em termos reais.

de juros reais muito elevadas em comparação ao
resto do mundo?

3
Frente a tudo isso, o preço médio das ações se encontra num dos patamares mais baixos dos últimos
20 anos, auferido pela relação entre lucros e preços, conhecida em inglês como earnings yield.
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A característica ímpar do momento de mercado

Esse hiato representa a proporção da avaliação

 Ƥ        (price/bookȌ  
entre o preço aviltado das ações de empresas

às mais baratas. O hiato de qualidade demonstra

  Ȃ  ǡ  Ƥ  a avaliação de empresas com negócios rentáveis e
e pagadoras de dividendos – e os múltiplos

estáveis em relação a negócios menos rentáveis e

exuberantes de ações de empresas com narrativas

menos estáveis.

de crescimento e tecnologia.
Nota-se que raramente as ações de empresas de
Podemos visualizar o fenômeno observando o

qualidade estiveram tão baratas em relação às

hiato de valor, que está ainda em patamar acima

demais.

±× Ǥ
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uma forte expectativa de crescimento e melhoria.
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O fundo obteve retorno de – 0.47% e acumula

Novamente, os retornos de muitas das empresas

rentabilidade de -8.47% no ano, versus um

com temática de crescimento, de liquidez baixa

Ibovespa com retornos de -1.53% e -14.37%

ou intermediária, principalmente ligadas ao setor

respectivamente.

 Àǡ     Ø ǡ  
entre os mais negativos.

As posições de hedge contribuíram com +0.13%,
principalmente devido ao hedge em índices de

Mais uma vez, o período foi marcado por muita

bolsas internacionais, que caíram no período.

volatilidade. As principais contribuições positivas
  ͟ ȋφ͟͞τȌǡ×

  ±       notícias de uma oferta de compra do controle da
empresas com pesos altos no Índice Bovespa, como

empresa na Itália. Outras contribuições positivas

Petrobras e Vale, exageradamente descontadas

vieram de setores regulados como ENBR3

frente ao excelente momento de seus mercados,

ȋφͥǤ͜τȌǡ ͟ ȋφ͝͞Ǥ͝τȌǡ ͟ ȋφͣǤͣτȌǡ

e adicionamos opções que ganham convexidade

±Ǧ͟ȋφ͝͝Ǥ͟τȌ͟

com altas expressivas desses ativos.

ȋφ͟͝Ǥ͟τȌǤ

Os excelentes retornos do fator valor foram

Ù͢ȋǦ͢ǤͤτȌ͟ȋǦ͝͞τȌ

        ±  os piores desempenhos individuais da carteira, e
e em empresas de commodities; baixo risco
e

crescimentoǡ  ±

o setor de Alimentos teve o pior retorno setorial.

À

com retornos acima do benchmark, foram os
destaques do período.
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O Fundo entregou uma rentabilidade de +1.27%

 ±    

no mês, e já acumula +13.23% em 2021.

por +0.52%; posições em volatilidade, -0.09%;
ǡ Ǧ͜Ǥ͜͢τǤ  ±  

 ±       φ͜Ǥͣ͜τǤ ǡ
contribuição de +0.82% para a cota, com bons

 



responderam por -0.45%.

retornos dos fatores valor, principalmente
na ponta vendida, que tinha como principal

      Àǡ

      ǡ  adicionamos posições em arbitragens e eventos.
 ͟ ȋǦͣ͞ǤͤτȌǡ ͟ ȋǦ͟͝Ǥ͟τȌ   ͟ Na composição do hedge, seguimos com posições
ȋǦ͟͝τȌǤ

compradas em ouro.

Ƥaqui todas as características, histórico e disclaimers do Constância Absoluto FIM.

  
O Fundo entregou uma rentabilidade de 2.79%
no mês.

 ͣ͟τ     ͢͝τ  ǡ
 φ͜Ǥͥ͢τǤ     ơ  segue
Ǣ  ǡ    ͡͝τ  ǤǤǡ

 ±          φ͝Ǥͣ͝τǤ  
Only baseada em fatores de risco, que contribuem

outros +0.40%

Ƥaqui todas as características, histórico e disclaimers do Constância Previdenciário.
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