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Vivemos no mês de março uma queda abrupta dos preços dos ativos financeiros causada pelas incertezas 

geradas pelo coronavírus. Se por um lado temos a certeza que essa situação em algum momento irá passar, 

por outro, a incerteza do prazo que o isolamento social vai durar afeta as expectativas, gerando instabilidade. 

A queda na produção e no consumo decorrente da pandemia, as desestabilizações setoriais causadas e prin-

cipalmente a dificuldade em mensurar quando a atividade econômica voltará à normalidade, foram fatores 

decisivos na queda dos preços dos ativos.

Essa incerteza aumentou a volatilidade (oscilação) dos preços no mercado financeiro. Preços estes que estão 

buscando um novo patamar de acomodação. Na carta desse mês vamos mostrar como esse nível de incerteza 

afeta de forma diferente a precificação de 3 grandes classes de ativos, renda fixa, renda variável e aqueles 

ligados ao mercado imobiliário.

Em situações de crise, naturalmente o investidor aumenta sua preferência por liquidez. Com o receio em rela-

ção à duração do isolamento essa preferência foi exacerbada e intensificou o movimento de queda dos preços.

De modo geral, o preço de um ativo financeiro está ligado ao fluxo de caixa futuro que esse ativo pode propor-

cionar ao seu detentor. Para determinar o valor “justo” desse ativo, descontamos o fluxo futuro por algo que 

chamaremos por enquanto de taxa de desconto. Além disso, via de regra, a previsibilidade desse fluxo futuro 

de pagamentos é diferente para as diferentes classes de ativos.

As NTN-Bs tiveram suas taxas majoradas em aproxima-

damente 1,4% ao ano por conta do efeito coronavirus. 

As taxas dos títulos de 10 anos (NTNB-2030) que osci-

lavam em torno de 2,80% aa antes do carnaval, estão 

hoje em torno de 4,20% aa. Além disso, como podemos 

ver no gráfico abaixo, a oscilação do título teve uma 

mudança significativa. O comportamento que era muito 

estável antes de março e passou a ser muito errático.

VAMOS VER  
EM SEGUIDA 
COMO SE 
COMPORTA O 
VALOR PRESENTE 
DESSES FLUXOS 
EM FUNÇÃO  
DA TAXA  
DE JUROS.

BAIXE O APP DA  
ATIVA WM.

Sua carteira de investimentos na palma 

da sua mão. Simples e intuitivo. 
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Sabemos que as NTNBs são títulos que pagam cupons semestrais de R$ 2,9562 aos seus detentores corrigidos 

pelo IPCA conforme mostrado na tabela abaixo. Isso significa que se o governo emitir uma NTNB com venci-

mento em 2030 hoje e vendê-la por R$ 100,00, o comprador receberá um rendimento de 6% ao ano + IPCA. No 

entanto, no início do ano, esse título era negociado com ágio, pois os investidores aceitavam receber apenas 

2,80% ao ano de rendimento. O P.U. (preço unitário) correspondente à taxa de 2,80% ao ano é de R$ 128,38 pois 

quando descontamos o fluxo original da NTNB por 2,80% ao ano e somamos as parcelas, obtemos o valor atual 

do título à taxa descontada, conforme mostrado na coluna C. Se descontarmos o fluxo por 4,20%, obteremos 

um P.U. menor, R$ 114,84, conforme mostra a coluna E.

A B C D E

FLUXO DE PAGAMENTOS ÍNDICE FLUXO V PRESENTE ÍNDICE FLUXO V PRESENTE

ANOS anuais da NTNB 2030 a 2,80% aa a 2,80% aa a 4,20% aa a 4,20% aa

2020 2,9563 1,01 2,92 1,02 2,91

2021 5,9126 1,04 5,69 1,06 5,58

2022 5,9126 1,07 5,53 1,10 5,36

2023 5,9126 1,10 5,38 1,15 5,14

2024 5,9126 1,13 5,24 1,20 4,94

2025 5,9126 1,16 5,09 1,25 4,74

2026 5,9126 1,19 4,96 1,30 4,55

2027 5,9126 1,23 4,82 1,36 4,36

2028 5,9126 1,26 4,69 1,41 4,19

2029 5,9126 1,30 4,56 1,47 4,02

2030 105,9126 1,33 79,49 1,53 69,07

P.U. a 128,38* P.U. a 114,84**

taxa de 2,80% taxa de 4,20%
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*Soma do fluxo a valor presente descontado a 2,80% ao ano. **Soma do fluxo a valor presente descontado a 4,20% ao ano.
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Sendo assim, podemos dizer que com o aumento de 1,40% aa na taxa, seu P.U. (preço unitário) se desvalorizou 

aproximadamente 10% (114,84/128,38 -1 = -10,55%). Quanto mais longo for o título, maior será a queda do seu 

P.U. para uma determinada alta na taxa anual negociada.

Nos fundos imobiliários, além da alta das taxas de juros, o aumento da vacância dos imóveis é outro fator de-

terminante na precificação do ativo. 

Existem infinitos cenários que combinam estes dois fatores. Se considerarmos o impacto das taxas de juros nos 

fundos imobiliários exatamente igual a alta das taxas na NTNB 2030, podemos determinar a partir da queda no 

preço do ativo (FII) qual a expectativa de redução no mercado de aluguéis por conta da elevação da vacância.

Na tabela abaixo consideramos um fundo/imóvel que paga aluguéis de R$ 5,91 ao ano, semelhante à NTNB. 

Suponha que esse fundo fosse negociado a R$ 100,00 antes da pandemia. Isso precifica seu yield (retorno) em 

6% ao ano.  Com a alta de 1,40% no custo do dinheiro, o yield do fundo passou para 7,40% e sua cotação consi-

derando apenas esse efeito passaria para R$ 90,14. No entanto, há que se considerar também uma expectativa 

de aumento na vacância dos aluguéis. Se considerarmos um aumento de 8% na vacância ao longo do tempo, 

teremos uma cotação de R$ 82,93. Aproximadamente 17% de queda quando comparamos com a cotação inicial 

de R$ 100,00. A queda do IFIX (índice dos FIIs) chegou a 17%.

A B C D E

FLUXO DE PAGAMENTOS ÍNDICE A FLUXO V PRESENTE ÍNDICE FLUXO V PRESENTE

ANOS anuais do imóvel 6,00% aa a 6,00% aa a 7,40% aa a 7,40% aa

2020 2,9563 1,02 2,89 1,03 2,87

2021 5,9126 1,08 5,45 1,10 5,35

2022 5,9126 1,15 5,14 1,19 4,98

2023 5,9126 1,22 4,85 1,27 4,64

2024 5,9126 1,29 4,58 1,37 4,32

2025 5,9126 1,37 4,32 1,47 4,02

2026 5,9126 1,45 4,07 1,58 3,75

2027 5,9126 1,54 3,84 1,70 3,49

2028 5,9126 1,63 3,63 1,82 3,25

2029 5,9126 1,73 3,42 1,96 3,02

2030 105,9126 1,83 57,81 2,10 50,44

P.U. a 100,00* P.U. a 90,14**

taxa de 6,00% taxa de 7,44%

SIGA A PÁGINA DA  
ATIVA WM  
NO LINKEDIN.
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*Soma do fluxo a valor presente descontado a 2,80% ao ano. **Soma do fluxo a valor presente descontado a 4,20% ao ano.

www.ativawm.com.br
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Já na renda variável, a análise é um pouco mais complexa. 

Além da expectativa de queda no nível de atividade que 

empurra os preços para baixo, pois os resultados das em-

presas são afetados no curto prazo, o aumento na taxa 

de juros atua negativamente sob dois aspectos. Primeiro, 

desconta mais intensamente os resultados futuros, analo-

gamente ao que faz com as outras classes de ativos. Mas, 

nas empresas, tem um efeito também em seus passivos, 

encarecendo suas dívidas.

Como demonstrado pela Verde Asset em sua live, o impac-

to negativo no valuation de uma empresa tem os seguin-

tes impactos com as seguintes hipóteses:

HIPÓTESES                                  IMPACTOS

Zerar 
o lucro 
no 1º ano                       

6%

Reduzir 
50% 
o lucro 
no 2º ano              

3%

Reduzir 
5% 
o lucro 
no longo 
prazo          

3%

Além disso, o aumento do custo do capital para as empre-

sas, medido pelo aumento nas taxas das NTNBs longas de 

cerca de 1,40% ao ano, tem um impacto de cerca de 31% 

no preço das ações.

Sendo assim, uma ação que valia R$ 100,00 antes da crise, 

perde 12% por conta da expectativa de queda nos resulta-

dos e mais 31% por conta do aumento do custo do capital. 

Seu valor justo por conta desses impactos passaria a ser 

R$ 60,70. Esse foi aproximadamente o auge da queda da 

bolsa, que valia 110.000 pontos antes da crise e chegou a 

negociar a 63.000. Uma queda de aproximadamente 40%.

É importante notar também que o aumento da taxa de 

juros causa também um aumento no custo do endivida-

mento das empresas. Portanto suas depreciações relati-

vas sofrem adicionalmente esse impacto também.

O que procuramos mostrar nesses três exemplos de ma-

neira bem sucinta é que existem fatores técnicos que jus-

tificam os diferentes níveis de precificação nas diferentes 

classes de ativos. 

ESSAS 
EXPECTATIVAS 
TERIAM UM 
EFEITO DE 
REDUÇÃO DE 
12% NO PREÇO 
DAS AÇÕES.
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DÚVIDAS?  
FALE COM A GENTE  
PELO WHATSAPP:  
(11) 98550-0230

Os fatores vão se acumulando à medida em que muda-

mos as classes de ativos e seus efeitos são sentidos em 

intensidades diferentes nas diferentes classes de ativos.

Enquanto na renda fixa temos apenas um fator relevante, 

a mudança de expectativa e o prêmio a ela associado, nos 

FIIs temos também a vacância. Na renda variável, além da 

mudança no custo de capital ter um horizonte mais longo, 

temos a expectativa da redução dos lucros e também o 

efeito da mudança nas taxas de juros no endividamento 

de diversas empresas.

Embora os fatores técnicos sejam importantes para bali-

zarmos os novos patamares de preços diante das novas 

condições, a irracionalidade dos agentes, a busca por liqui-

dez e o aumento das incertezas geram volatilidade que 

leva tempo para ser dissipada. Os parâmetros acima são 

apenas indicadores. Não podem ser tomados como verda-

des absolutas. As incertezas devem continuar.

OS FATORES 
VÃO SE 
ACUMULANDO 
À MEDIDA EM 
QUE MUDAMOS 
AS CLASSES DE 
ATIVOS E SEUS 
EFEITOS SÃO 
SENTIDOS EM 
INTENSIDADES 
DIFERENTES 
NAS DIFERENTES 
CLASSES DE 
ATIVOS.
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