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São Paulo, 07 de agosto de 2018. 

Caros cotistas, investidores e parceiros, 

Foi dada a largada! 

Os mercados brasileiros tiveram uma ótima per-

formance no mês de ju-

lho (o Ibovespa subiu 

8,9%, o real apreciou 

3,2% e os juros nomi-

nais no Brasil de 10 anos 

contraíram 60 pontos 

base). Acreditamos que 

uma combinação de fa-

tores levou a esta valo-

rização.  

Do lado externo, dados mais comportados de in-

flação nos EUA aliviaram as preocupações com 

os juros de longo prazo. Além disso, uma série 

de notícias de estímulos econômicos na China 

(corte de compulsório e aumento de emprésti-

mos bancários) aliviou a queda de preços de 

commodities e levou a uma alta das bolsas de 

países emergentes. 

No Brasil, do lado específico das empresas, vi-

mos uma série de resultados referentes ao 2º 

trimestre do ano acima das expectativas do mer-

cado. Algumas das primeiras empresas a divul-

gar os resultados, como WEG, Tim, Grupo Pão de 

Açúcar, Santander Brasil, Fibria e Vale surpreen-

deram positivamente nos números, apesar do 

cenário macro desfavorável, inclusive com o im-

pacto negativo da greve dos caminhoneiros. 

A expectativa da eleição de um candidato de 

centro-direita para presidente, com a aproxima-

ção do ex-governador Geraldo Alckmin com o 

chamado “Centrão”, acelerou o movimento de 

alta. Temos discutido os diferentes cenários po-

líticos em quase todas as nossas reuniões. 

Agora, com 61 dias para o primeiro turno das 

eleições presidenciais, parece ter sido dada a 

largada para a “volatilidade eleitoral” nos mer-

cados.  

Apenas como lembrete, duas datas chaves para 

monitorar são: 15 de agosto (registro das cha-

pas) e 31 de agosto (início da campanha na TV). 

A eleição acontece em 07 e 28 de outubro (pri-

meiro e segundo turnos).  

O que aprendemos em 2014?  

O processo eleitoral de 2014 foi marcante para 

os mercados. A tensão nas ruas, o acidente do 

ex-governador Eduardo Campos, as viradas nas 

pesquisas e a contagem final dos votos são me-

mórias muito fortes para o time da Dahlia. 

Logo após as eleições, fizemos um balanço dos 

principais fatos ou eventos daquelas eleições. 

Não sabemos ao certo se ainda valerão, mas 

achamos que cabe uma reflexão sobre os princi-

pais pontos que havíamos discutido:  

- Os eleitores mudam de opinião muito rapida-

mente – 33 dias antes do primeiro turno das 

eleições de 2014, a ex-senadora Marina Silva li-

derava as pesquisas de intenção de voto, com o 

risco de ainda ganhar no primeiro turno, mas se-

quer chegou ao segundo turno.  

- O único debate que realmente importa é o úl-

timo – os debates entre os presidenciáveis já co-

meçam no dia 09 de agosto. Porém, apenas o úl-

timo debate é o que realmente importa (05 de 

outubro), pois possui uma audiência maior que 

todos os outros anteriores combinados.  

- O tempo de TV conta muito – para o primeiro 

turno, o tempo de TV é função das alianças e nú-

mero de assentos na Câmara de Deputados, 

sendo igualitário no segundo. Porém, a campa-

nha para o primeiro turno (5 semanas) dura mais 

tempo que a do segundo (2 semanas). 

- As pesquisas de opinião podem errar – algu-

mas pesquisas de opinião para o primeiro turno 

tendem a sobrestimar os votos para partidos de 

esquerda, mas esse “erro” desaparece nas pes-

quisas de segundo turno.  

- A reação do mercado após as eleições pode 

ser muito rápida – no dia seguinte à eleição da 

ex-presidente Dilma Rousseff acreditávamos 

que a bolsa poderia cair cerca de 10% em dóla-

res. Estivemos corretos por apenas 23 minutos, 

quando os mercados começaram a subir.  

- A correlação com os mercados globais conti-

nua muito forte ao longo das eleições (tema da 

carta anterior) – durantes os dois meses antes 

das eleições de 2014, as ações da Turquia expli-

caram 90% do movimento do Ibovespa e o dólar 

australiano, 90% do movimento do real.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/1c6372_7d26cf63f90e475b8b79f5a35fc17508.pdf
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This time is different 

Alguns analistas políticos afirmam que a eleição 

presidencial deste ano deverá ser diferente. Os 

principais motivos para isso são: 1) Há um des-

contentamento generalizado (e globalizado) 

com a classe política e um desejo de mudança. 

Eleições de Trump nos EUA e o Brexit na Ingla-

terra são sinais disso. 2) A Lava-Jato ganhou no-

toriedade e pode influenciar a decisão dos elei-

tores. 3) O final da doação empresarial deixou as 

campanhas mais econômicas e mais fisiológicas 

no Congresso, com impactos ainda incertos. 4) 

Mídias sociais são muito mais ativas, podendo 

exercer um papel relevante, e ainda não sabe-

mos o potencial impacto das fake news. 5) O país 

passou por uma grave crise econômica e existe 

a necessidade e a demanda por ajustes. 

Opções para que te quero 

Na Dahlia, focamos nossos esforços em encon-

trar oportunidades assimétricas, tanto do lado 

macro (econômico) quanto do lado micro (em-

presas). Vemos a eleição como uma dessas 

oportunidades, mas com uma grande dificul-

dade de determinarmos as probabilidades dos 

diferentes cenários. 

Então, o que fazer? Ao discutirmos nossas ideias 

de investimentos, avaliamos os riscos dos dife-

rentes cenários eleitorais e acreditamos que po-

demos maximizar a relação risco e retorno ado-

tando algumas estratégias: 

- Portfolio balanceado – temos uma visão inte-

grada do nosso portfolio e visamos combinar 

oportunidades que se beneficiem de uma alta 

do mercado e outras que ganham com a queda, 

calibrando o tamanho das posições. Além disso, 

buscamos empresas que possam seguir cres-

cendo, por suas próprias características, mesmo 

num cenário econômico adverso.  

- Exposição ao exterior – como exploramos na 

nossa carta anterior, temos uma exposição ao 

México, em função do valuation atraente e dis-

cursos recentes do presidente eleito Andrés Ma-

nuel Lopez Obrador, sinalizando prudência fiscal 

e independência do banco central. Ao incluir 

uma exposição ao México em uma carteira de 

ações no Brasil, o índice Sharpe (uma relação de 

retorno sobre o risco) melhora em 65% do 

tempo. Ao adicionarmos um outro ativo em dó-

lares, esse número pode subir para 90%. 

- Opções de ações – é parte do nosso processo 

de investimento analisar todas as diferentes al-

ternativas e discutir qual o melhor veículo ou 

ativo para executarmos uma determinada estra-

tégia, inclusive usando estruturas de opções.  

Ao comprarmos opções, compramos o direito (e 

não a obrigação) de comprar (call) ou vender 

(put) um deter-

minado ativo, a 

um certo preço. 

Isso é particular-

mente interes-

sante para pro-

teger a nossa 

carteira (caso os preços caiam) ou ganhar expo-

sição a um ativo, caso os preços subam.  

O que estamos fazendo? Dado a incerteza e vo-

latilidade associadas às eleições, montamos 

uma posição para um desfecho binário. Estamos 

comprados em opções de compra de Banco do 

Brasil. Ou seja, gastamos um “prêmio” para po-

der ter o direito de comprar as ações do banco a 

um preço pré-determinado. O fundo ganha se as 

ações estiverem acima desse preço, mas tem 

uma perda limitada (somente o custo do “prê-

mio”) caso os preços caiam. 

Do outro lado, para proteger contra uma baixa 

dos mercados, compramos opções de compra 

de dólares. Assim ficamos expostos a um ganho 

potencial assimétrico, no caso de uma desvalo-

rização do real, a um custo reduzido.  

E o futuro?  

Mesmo após a alta recente da Bolsa, continua-

mos acreditando que as ações no Brasil seguem 

desvalorizadas. Apesar disso, mantemos uma 

posição apenas um pouco acima do que consi-

deramos neutra no nosso portfolio. Os fatores 

que nos inibem a ter uma exposição maior a 

risco são as preocupações com a tendência dos 

juros nos Estados Unidos, uma desaceleração 

mais forte na China e as incertezas eleitorais.  

Obrigado pela confiança, 

Dahlia Capital 

contato@dahliacapital.com.br 

+55 11 4118-3148 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1c6372_7d26cf63f90e475b8b79f5a35fc17508.pdf
mailto:contato@dahliacapital.com.br
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DISCLAIMER: 

 

A Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Dahlia Capital”) é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria “gestora de 

recursos”. As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados não caracterizam e não devem ser entendidos como reco-

mendação de investimento, análise de valor mobiliário, material promocional, participação em qualquer estratégia de negócio, so-

licitação/oferta/esforço de venda ou distribuição de cotas dos fundos de investimento aqui indicados. A Dahlia Capital não realiza a 

distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão e o investidor interessado deve iniciar relacionamento e/ou direci-

onar sua intenção de investimento junto aos distribuidores/plataformas indicados na aba "como investir". As informações e materiais 

aqui dispostos não constituem assessoria ou consultoria jurídica, contábil, regulatória, fiscal ou de qualquer outra natureza em rela-

ção às alternativas de investimento e/ou assuntos diversos contidos nos documentos. A Dahlia Capital não se responsabiliza pela 

exatidão ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contempladas. 

Algumas das informações aqui contidas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e 

manuseio, a Dahlia Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos, ou por quaisquer outros erros, omis-

sões ou pelo uso de tais informações. As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados têm caráter meramente infor-

mativo e não consideram objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada investidor, 

além de não conterem todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir em um 

fundo de investimento. Antes de investir, é recomendada ao investidor a leitura a lâmina de informações essenciais, se houver, o 

regulamento e os demais documentos regulatórios aplicáveis do fundo de investimento, notadamente o capítulo que trata sobre os 

fatores de risco a que o fundo poderá estar exposto (encontrados no site da CVM). O investidor deve sempre se basear, exclusiva-

mente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados para opinar e decidir sobre os investimentos 

que melhor se enquadram em seu perfil, levando em consideração sobretudo os riscos e custos/taxas aplicáveis. Fundos de investi-

mento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investi-

mento. 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 adicio-

nais para cobrir o prejuízo do Fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da 

carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Não há qualquer 

promessa ou garantia de performance, sendo que eventual referência de rentabilidade passada ou histórica não representa garantia 

de rentabilidade futura. A Dahlia Capital não se responsabiliza por decisões, atos ou omissões do investidor ou de profissionais por 

ele consultados e/ou contratados. 
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