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Nossas cartas mensais dos meses de dezembro costumam mostrar a retrospectiva do ano que passou.  

Essa releitura é um excelente instrumento para testar nossas convicções, corrigir eventuais enganos 

e solidificar nossas ideias.

Em janeiro falamos sobre os recordes de preços 

dos ativos. Na nossa visão, alguns riscos esta-

vam subestimados. O S&P na máxima histórica 

e as taxas dos títulos americanos de 10 anos em 

relação aos títulos de 3 anos em terreno negati-

vo, sugeriam cautela. 

“Eventos geopolíticos: uma recessão provocada 

por eventos geopolíticos é tão aleatória e alta-

mente variável que é quase impossível prevê-la. 

Uma escalada nas tensões do oriente médio faz 

os preços do petróleo subirem. Erros de cálcu-

lo no mar da china meridional levam a conflitos 

abertos, por exemplo.”

“Cisnes negros: depois, há os eventos aleató-

rios imprevistos, como a potencial pandemia em 

desenvolvimento na China. Não temos controle 

sobre a rapidez com que isso pode se espalhar 

ou a eficácia das contramedidas para contê-la.  

Medos de surtos passados, medidos pelas cota-

RETROSPECTIVA 2020

ções dos ativos financeiros, parecem exagerados 

em retrospectiva. Embora o mercado compre a 

ideia de que as chances de o coronavírus levar à 

recessão sejam relevantes, eventos semelhantes 

no passado recente levaram a contradições de 

curta duração que terminam quando o choque ini-

cial desaparece. As probabilidades de eventos de 

cauda embutidas nos preços acabaram se mos-

trando elevadas a posteriori.”

“Todos esses fatores de risco se potencializam 

com o S&P 500 na máxima histórica e com juros 

negativos em uma boa parte dos países desenvol-

vidos. Não estamos aqui prevendo que virá uma 

recessão ou que teremos uma reversão dessa 

tendência imediatamente. Sem dúvidas, os riscos 

estão se acumulando.”

BAIXE O APP DA  
GALAPAGOS.
Sua carteira de investimentos na palma 

da sua mão. Simples e intuitivo. 

http://www.galapagoscapital.com.br
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Em fevereiro mostramos que os mercados continuaram otimistas ignorando boa 

parte dos riscos, que a nosso ver eram relevantes.

“Na segunda-feira de Carnaval, com os mercados locais fechados, o agravamento da 

epidemia de Coronavírus (com casos surgindo exponencialmente fora da China) trouxe 

à tona a somatória desses riscos. Em uma semana, houve uma das maiores correções 

nos índices de ações americanos (dentro do 1% das piores observações históricas)”.

“Somados a isso todos os outros fatores de risco, resultamos com o mercado muito 

mais incerto, e que deve continuar assim por um tempo considerável. “

“Curiosamente, os investidores acabam demandando mais risco em seus portfólios 

nos momentos de grande euforia e, assim, ficam mais sujeitos aos impactos dessas 

fortes correções.”

A preocupação com a comunicação dos efeitos da pandemia nas carteiras dos nos-

sos clientes nos levou a fazer em março uma carta detalhando todos os nossos 

produtos de crédito.

“Se tivéssemos que escolher duas palavras para sintetizar o momento em que vive-

mos seriam: calma e preparo”.

“Numa situação de crise, talvez o ativo mais valioso seja a liquidez.”

“Os fundos investidos pela WM, além de estarem com posição grande de caixa, con-

seguem fazer frente aos resgates através do vencimento de suas operações.”

”Aqui na WM, rastreamos 100% das operações que temos na carteira para garantir 

que, ao invés de reagir à crise, nossos clientes tenham a oportunidade de antecipar 

problemas e agir antes que as coisas se compliquem.”

No mês de abril, voltamos a falar de precificação dos ativos, só que sob uma ótica 

diferente. Queríamos mostrar como alterações abruptas nas principais variáveis 

macroeconômicas afetam os preços de diferentes classes de 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 precifi-

cação de 3 grandes classes de ativos, renda fixa, renda variável e aqueles ligados ao 

mercado imobiliário.”

http://www.galapagoscapital.com.br
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Em maio tratamos do tema juro nominal x juro real.  Será mesmo a morte do cdi?

“Com a decisão do Banco Central de reduzir a taxa Selic para 3% ao ano e a possibilidade de novas 

quedas, podemos dizer que o dia chegou, infelizmente desacompanhado do cenário de maturidade que 

tanto almejávamos. A queda da taxa de juros é reflexo de mais uma crise econômica, que em função do 

coronavírus dragou o crescimento da economia mundial para níveis nunca vistos.”

ANO CDI (%) IPCA (%) JURO REAL (%)

2010 9,75 5,91 3,63

2011 11,60 6,50 4,79

2012 8,40 5,84 2,42

2013 8,06 5,91 2,03

2014 10,81 6,41 4,13

2015 13,24 10,67 2,32

2016 14,00 6,29 7,25

2017 9,93 2,95 6,78

2018 6,42 3,75 2,57

2019 5,96 4,31 1,58

2020 2,25 1,59 0,65

2021 3,50 3,20 0,29

Mudança de expectativas e o prêmio a ela associa-

do, prazo, vacância, mudança do custo do capital e 

expectativa de lucros menores e de juros maiores, 

mas principalmente a incerteza são variáveis que 

afetam significativamente e com intensidades dife-

rentes os preços dos ativos financeiros.

Nesse momento enxergamos uma ótima oportu-

nidade para travar os rendimentos das carteiras 

dos nossos clientes em taxas pré-fixadas. O venci-

mento de janeiro de 2023 foi o que consideramos 

o mais eficiente em termos de risco e retorno para 

nosso investidor.

ESTA DECISÃO 
MOSTROU-SE 
MUITO EFICIENTE 
E TODAS AS 
OPERAÇÕES FORAM 
ENCERRADAS NO 
FINAL DO ANO COM 
LUCRO RELEVANTE 
PARA NOSSOS 
INVESTIDORES.

http://www.galapagoscapital.com.br
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Em julho: um pensar diferente. Nesse mês repas-

samos aos nossos leitores uma visão contempo-

rânea dos efeitos das políticas fiscal e monetá-

ria sobre a inflação, exposta no livro Consenso e 

Contrasenso de André Lara Resende.

“O advento do QE salvou as economias avan-

çadas, implodiu a teoria monetária convencio-

nal e levantou sérias questões políticas. Se os 

bancos centrais podem emitir e gastar em pro-

porções nunca vistas para evitar o colapso do  

sistema financeiro sem provocar inflação, por 

que não é possível também emitir e gastar para 

outras causas igualmente justificáveis, como o 

investimento em saneamento, saúde, educação e  

segurança?”

“Sem ignorar o fato que a emissão de moeda pode 

provocar o aquecimento da economia através da 

pressão sobre capacidade instalada e mercado de 

trabalho e alterar as expectativas inflacionárias, 

André defende que não há nenhuma relação dire-

ta entre emissão da base monetária e a inflação.”

SIGA A PÁGINA DA  
GALAPAGOS WM  
NO LINKEDIN.

No mês de junho detalhamos novamente o funcionamento dos FIDCs

“Uma das formas de mitigar o risco dos investidores é exigir que o originador do crédito participe do 

fundo com parte do capital e o subordine (proteção). Isto quer dizer que o seu ganho só ocorrerá após os 

demais cotistas do fundo receberem suas participações. Esse mecanismo está bem detalhado em nossa 

carta de março de 2017. Para quem se interessar, sugerimos a releitura dessa carta.”

Como alocamos uma parcela relevante de nossas carteiras nesse veículo de investimento, é essencial 

esclarecer ao investidor os detalhes dos FIDCs.

“... assim como o fim do padrão-ouro enterrou de-

finitivamente a teoria metalista, a crise de 2008 e 

o QE, acabaram com a teoria de que há um limite 

inflacionário para a expansão da base monetária. 

Pode-se sacramentar o fim da Teoria Quantitativa 

da Moeda. A moeda nada mais é que um regis-

tro contábil, apenas uma unidade de conta acei-

ta para o pagamento de impostos. Pelo lado do 

Governo, seus gastos são creditados na conta de 

quem lhe vendeu ativos.”

“Uma abordagem tão ousada não deixaria de pro-

vocar reações contrárias. Outro grande nome do 

pensamento econômico brasileiro, o ex-presiden-

te do banco central, Armínio Fraga, escreveu em 

artigo no jornal Folha de São Paulo contestando 

a viabilidade de medidas de endividamento para 

o Brasil.”

http://www.galapagoscapital.com.br
https://www.linkedin.com/company/49095554


Dezembro 2020

Carta 
Galapagos 
Wealth Management

5www.galapagoscapital.com.br

No mês de agosto tratamos do tema equity imobiliário. Enxergamos essa modali-

dade de investimento complementar à nossa alocação preponderante no crédito 

privado e buscamos, do mesmo modo que fazemos no crédito, modalidades de in-

vestimento que capturem boa parte do ganho dos projetos.  

“O déficit habitacional secular existente no país e as medidas econômicas adotadas 

pelo Governo para lidar com a crise, como a redução acentuada das taxas de juros, 

são fatores que favorecem o crédito para o segmento e estimulam a alta do preço 

dos imóveis. As boas condições históricas de financiamento imobiliário existentes para 

unidades prontas também corroboram com esse quadro”.

A baixa taxa de juros e a baixa correlação dessa modalidade de investimentos com 

ativos financeiros, bem como a resiliência do setor à crise, são motivos que nos levam 

a apostar no segmento de incorporação como forma de complementar as carteiras de 

investimentos dos nossos clientes.

PODEMOS DIZER QUE A INCORPORAÇÃO SE ASSEMELHA A UM FIDC COM 
COTAS MEZANINO E SENIORES NO QUESITO SUBORDINAÇÃO, CONFORME 
MOSTRADO ABAIXO:

Projetos de incorporação 

oferecidos aos clientes WM

ARVO 
NOVEMBRO/18

EUROPA 105  
DE MARÇO/18 A MARÇO/21

PEDROSO  
AGOSTO/20

FIDC
LIMITE MÁXIMO EM RELAÇÃO  
AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FIDC

Cotista subordinado Incorporador

Cotista mezanino Investidor (Equity)

Cotista sênior Investidor (dívida) | Exemplo: CRI

http://www.galapagoscapital.com.br
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Em nossa carta de setembro 

falamos sobre a venda da 

gestora para a Galapagos: 

Ativa WM agora  

é Galapagos WM.

Nos meses de outubro e novembro 

tratamos do cenário adverso que 

começava a se desenhar por aqui. 

RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL - ACUM 12 MESES
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NESSAS CARTAS 
TRATAMOS DOS 
EFEITOS NAS TAXAS 
DE JUROS E NAS 
COTAÇÕES DOS TÍTULOS 
PÚBLICOS DO AUMENTO 
SIGNIFICATIVO DO 
DÉFICIT PÚBLICO E  
DA CONCENTRAÇÃO 
DOS VENCIMENTOS  
DA DÍVIDA PÚBLICA.

http://www.galapagoscapital.com.br
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DEMONSTRAÇÃO ANUAL *VALORES EM MILHÕES DE REAIS

ANO NTN-B NTN-C LTN LTF NTN-F OUTROS TOTAL % DO TOTAL

2021 76.135,0 38.916,0 479.193,0 412.293,0 102.271,0 784,0 1.109.592,0 25,94%

2022 145.962,0 0,0 234.978,0 238.855,0 38,0 481,0 620.314,0 14,50%

2023 104.170,0 0,0 116.665,0 255.404,0 124.812,0 338,0 601.388,0 14,05%

2024 106.631,0 0,0 161.680,0 293.438,0 32,0 20.505,0 582.287,0 13,61%

2025 65.845,0 0,0 3.123,0 266.912,0 99.084,0 149,0 435.114,0 10,18%

2026 45.025,0 0,0 1.846,0 196.739,0 27,0 92,0 243.728,0 5,69%

2050 149.060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149.060,0 3,49%

2027 145,0 0,0 0,0 4.102,0 77.059,0 54,0 81.359,0 1,90%

2035 80.367,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80.368,0 1,88%

2045 77.147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77.147,0 1,80%

2031 79,0 60.052,0 0,0 0,0 13.015,0 7,0 73.153,0 1,71%

2040 51.035,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51.035,0 1,19%

2055 49.817,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149.060,0 1,17%

OUTROS 75.100,0 0,0 0,0 0,0 43.944,0 419,0 119.443,0 2,76%

TOTAL 1.026.518,0 98.968,0 997.485,0 1.667.743,0 460.282,0 22.829,0 4.273.805,0 99,87%

CONCENTRAÇÃO DE VENCIMENTOS DE TÍTULOS PÚBLICOS

Falamos também dos efeitos inflacionários da alta do dólar e do aumento do prêmio causado pela 

leniência com as reformas e pelo aumento explosivo do déficit público advindo principalmente do 

auxílio emergencial. 

O longo embate para se definir o novo presidente da câma-

ra, travando a agenda das reformas administrativa e políti-

ca e a burocracia para desenrolar rapidamente o processo 

de vacinação por aqui, deixa o mercado apreensivo e trava  

novos rallys otimistas.

No cenário externo, o início do processo de vacinação cria 

um ambiente positivo. A expectativa de melhora do nível 

de atividade pressiona as taxas de juros de um modo geral 

e particularmente a taxa dos títulos públicos americanos.  

A treasury 10 anos que atingiu sua cotação mínima no início 

de agosto, quando bateu 0,50% ao ano, vem subindo desde 

então e está cotada a quase 1% ao ano.

ESSES TEMAS 
PERMANECEM 
NO RADAR DO 
BALANÇO DE 
RISCOS PARA 
ESSE INÍCIO  
DE 2021.

http://www.galapagoscapital.com.br
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RENDIMENTO DO TÍTULO DO TESOURO DOS EUA DE 10 ANOS

RENDIMENTO DO TÍTULO DO TESOURO DOS EUA DE 10 ANOS
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A alta desses dois indicadores, tsy 10 anos e CRB, 

acende um farol amarelo nas mesas de trading e 

a possibilidade de uma alta da inflação definitiva-

mente voltar ao radar.

Por fim, de acordo com dados do “World Econo-

mic outlook” do FMI, a China será o único país 

do mundo a ter crescimento positivo em 2020. 

O grande combustível dessa reviravolta foram 

as exportações, mesmo num ambiente hostil de 

guerra comercial com os EUA.

Além disso, o CRB (índice de preço das commodities) vem se valorizando desde março e rompeu um 

suporte de tendência de queda de mais de 10 anos.

https://br.tradingview.com/chart/?symbol=TVC%3ATRJEFFCRB

A ESTRATÉGIA 
DE PEQUIM 
SURPREENDEU  
OS ECONOMISTAS, 
POIS FOI NA 
CONTRAMÃO DA 
LÓGICA DOS PAÍSES 
OCIDENTAIS DE 
APOIAR A DEMANDA.  
A CHINA, POR 
SUA VEZ, SE 
CONCENTROU  
NA OFERTA.

http://www.galapagoscapital.com.br
https://br.tradingview.com/chart/?symbol=TVC%3ATRJEFFCRB
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DÚVIDAS?  
FALE COM A GENTE  
PELO WHATSAPP:  
(11) 98550-0230

Pequim destinou US$ 116,6 bilhões (em um total de US$ 880 bilhões de estímulos 

fiscais) para deduções fiscais e isenções para as exportações. Essa estratégia volta-

da para as exportações conseguiu aproveitar da expansão fiscal das economias oci-

dentais, voltada para o apoio ao consumo, garantindo o “milagre” chinês em época de  

coronavírus.

Pequim fechará 2020 com um PIB positivo, enquanto o mundo vai arquivar o ano 

em rápida contração (-4,4%), de acordo com os dados do FMI.

Em outras palavras, os déficits fiscais dos Estados Unidos e da União Europeia (UE) 

estão fomentando a recuperação econômica de Pequim, permitindo a recuperação 

da competitividade e da posição dominante que havia sido corroída pela guerra co-

mercial iniciada por Donald Trump.

SE CONSIDERARMOS 
QUE A CHINA HOJE 
É O PAÍS QUE TEM 
AS MAIORES TAXAS 
DE JUROS REAIS DO 
MUNDO, TEMOS O 
CENÁRIO PERFEITO 
PARA AS PRESSÕES 
INFLACIONÁRIAS 
ACIMA MENCIONADAS.

http://www.galapagoscapital.com.br
https://wa.me/+551198550-0230

