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Fevereiro começou e os mercados continuaram a apresentar o comportamento otimista que 
destacamos na carta do mês passado. Ignorando todos os sinais, também citados na carta 
passada, o S&P 500 continuou renovando máximas e, no Brasil, também tivemos bons 
desempenhos do Ibovespa até o feriado do carnaval.

Aqui na WM, já estávamos preocupados com esse fervor contínuo e incessante do mercado. Não 
há bonança que seja infinita assim como não há males intermináveis. Os riscos geopolíticos 
crescentes, as eleições americanas ganhando mais incerteza, a letargia da retomada do 
crescimento no Brasil e os impactos da expansão do coronavírus já estavam todos apresentados, 
só não haviam causado impacto negativo no preço dos ativos.

Na segunda-feira de Carnaval, com os mercados locais fechados, o agravamanto 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) e o mundo ainda não consegue 
quantificar a magnitude total dos impactos na atividade global por conta dessa recente escalada 
nos números de casos da epidemia. 
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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.
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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.

Em nossa carta de março de 2019, havíamos comentado sobre finanças comportamentais e a 
importância de tomar decisões que estejam imunes a humor do gestor e do mercado.

Em agosto, disponibilizamos aos clientes WM um fundo sistemático para compor as carteiras que, 
entre suas características, procura padrões no preço dos ativos, persegue tendências identificadas 
individualmente nos ativos e, também através de modelos matemáticos, seleciona proteções para 
grandes realizações de preço. Além disso, todo e qualquer ativo da carteira tem, instrinsecamente, 
limitações de perdas a todo momento.
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Depois de uma calibragem inicial, comum aos modelos teóricos quando se deparam com a fricção 
do mundo real, o fundo vem demonstrando retornos consistentes. Apesar de não ser puramente 
um fundo de renda variável, o BRACCO procura acompanhar o preço dos ativos no mercado em alta 
e busca sobreperformar o mercado em momentos de maior incerteza e correções.

A partir de outubro do ano passado, observamos uma forte tendência de alta no Ibovespa. 
Podemos notar que o BRACCO acompanha esse movimento e entrega cerca de 60% da 
perfomance do índice nessa alta. Já ao longo de 2020 e, principalmente em fevereiro, o índice sofre 
perdas dessa mesma magnitude enquanto a carteira do fundo tem relativa estabilidade.

Embora seja impossível ganhar sempre do mercado na alta e baixa, notamos que a distribuição de 
observações do BRACCO tem um perfil de retorno e risco melhor que o índice, com uma volatilidade 
(oscilação) de menos da metade do Ibovespa.

Mais risco nas carteiras em mercados de tendência geram uma falsa ilusão de que os ganhos vêm 
facilmente. Nas correções, fica notória a necessidade de proteções no portfólio. Nas turbulências, o 
investidor, que acredita estar preparado para um produto de alto risco, acaba encarando a 
realidade de que risco também é pra baixo. O apetite real nem sempre é tão grande quanto o 
originalmente imaginado.

Apesar de um histórico ainda curto de vida do BRACCO, estamos convictos de que um produto com 
essas características, seguindo uma tendência de mercado e tendo proteções na carteira de forma 
sistemática, é fundamental para compor a carteira de clientes que têm demanda para produtos de 
maior risco. Consideramos que o BRACCO é uma boa opção para clientes que querem ter exposição 
ao Ibovespa com proteção nos momentos de maior nervosismo.
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