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Carta dos Gestores 
 

Cenário 

O mercado acionário brasileiro teve em fevereiro seu terceiro mês 
consecutivo de alta, embora de forma modesta, com apreciação de 0,9% do 
Ibovespa. Assim como nos meses anteriores, esta valorização se deu na 
contramão do que ocorria nos mercados internacionais: o S&P500 caiu 3,1% e 
o Nasdaq 3,4% reagindo à iminente alta de juros nos EUA e ao aumento de 
risco geopolítico na Ucrânia, que culminou com a invasão do pais pelas tropas 
russas no dia 24. O MSCI World apresentou contração de 2,7%. Com a 
valorização do Real no mês, o Ibovespa acumulou alta de 16,0% em dólares no 
ano até agora. 

Mais uma vez, a alta do Ibovespa foi decorrente da vigorosa entrada de 
recursos de investidores estrangeiros, que vem aportando capital em 
Mercados Emergentes desde o início do ano. Dentre os mercados emergentes, 
o Brasil é um dos países que mais tem recebido recursos, o que tem 
beneficiado sua performance em termos relativos. O índice MSCI Brasil 
apreciou-se 4,6% em fevereiro, comparado a -3,1% do MSCI Mercados 
Emergentes. Os investidores estrangeiros aportaram R$27,8 bilhões na Bolsa 
brasileira em fevereiro, totalizando R$60,3 bilhões em 2022, quase igualando 
o total aportado em todo ano de 2021 (R$71 bilhões).  

A economia brasileira continuou a mostrar inflação alta e bem disseminada, 
com o IPCA mostrando variação de +0,54% em janeiro e os núcleos subindo 
0,87%. Consequentemente, o Banco Central manteve o ritmo de alta de juros 
básicos de 150 pontos base e a Selic foi elevada para 10,75%. Os resultados 
fiscais de 2021 foram divulgados e surpreenderam positivamente, mostrando 
superavit primário de 0,75% do PIB, como resultado de forte arrecadação e 
redução de despesas em relação a 2020. O Congresso passou boa parte do 
mês discutindo propostas de emendas constitucionais que contivessem a alta 
dos preços de combustíveis. Apesar de haver 2 propostas de emendas em 
discussão versando sobre alterações no cálculo do ICMS e criação de um fundo 
de estabilização de preços, nenhuma delas foi aprovada e as discussões 
permanecem. Estas discussões podem representar um risco para a 
performance fiscal futura, já que várias isenções tem sido planejadas. Ao final 
do mês, o governo federal promulgou decreto reduzindo as alíquotas de IPI 
em 25% para todos os produtos, com exceção de tabaco, visando aumentar a 
competitividade da indústria. O bom nível de chuvas nas regiões Norte, 
Nordeste e Sudeste ajudou no enchimento dos reservatórios das mesmas, 
assim diminuindo o risco de racionamento ao longo da estação de seca que se 
inicia em breve.  

Os mercados internacionais atravessaram o mês acompanhando os 
indicadores de aquecimento da economia americana: inflação ao consumidor 
(CPI) ainda em patamares elevados (0,65% em janeiro), dados de emprego 
mostrando criação de 481.000, gastos com consumo pessoal aumentando 
2,1% em janeiro. Contudo, o real foco de atenção foi a crise geopolítica da 
Ucrânia, que elevou os preços das commodities ao longo do mês. Como 
grandes produtoras de diversas commodities minerais e agrícolas, tanto 
Rússia quanto Ucrânia afetam bastante os balanços de oferta e demanda que 
já estavam apertados em vários mercados. Os destaques são o mercado de 
petróleo e gás natural, além de trigo, milho e diversos metais. Este problema 
se soma aos problemas logísticos decorrentes da pandemia, que ainda não 
foram solucionados, para pressionar ainda mais a inflação no mundo. A 
confirmação do conflito no final do mês surpreendeu os mercados e levou à 
quedas adicionais dos ativos de risco, sobretudo as bolsas europeias. As 
sanções que foram impostas à Rússia já no início de março, retirando seu 
acesso ao sistema de pagamentos internacionais Swift, impulsionaram 
adicionalmente as commodities e causaram impactos mais profundos nos 
mercados de crédito e fluxos financeiros em geral. 

 

 

 

 

Perspectiva 
 
 
O balanço de riscos no cenário internacional agravou-se substancialmente 
com a guerra na Ucrânia, e a extensão e duração do problema ainda são muito 
difíceis de prever. Como produtor de diversas commodities cujo suprimento 
será desajustado pela ausência das exportações russas e ucranianas, o Brasil 
não é tão prejudicado quanto outros países. Porém, a guerra faz com que as 
pressões inflacionárias devam persistir e provavelmente agravar-se. Isto 
significa que, provavelmente, haverá necessidade de aumento adicional de 
juros para controlá-las. Este quadro é válido para a maioria dos países, não 
apenas para o Brasil. Outro importante efeito da inflação é que ela reduz o 
poder de compra dos consumidores, um processo que já vinha ocorrendo, e 
que pode ser intensificado. Se o Real permanecer em trajetória de valorização, 
a inflação pode ser atenuada, mas ainda é cedo para afirmar que a valorização 
prosseguirá 
Com a alta das commodities, algumas empresas provavelmente terão suas 
projeções de resultados elevados. Ao longo do mês, aumentamos nossa 
exposição à algumas empresas que devem ser beneficiadas por tal cenário. 
Adicionalmente, reduzimos nossa exposição aos setores de consumo e à Bolsa 
norte-americana. 
Apesar da valorização apresentada nos últimos meses, continuamos 
acreditando que a Bolsa brasileira segue atraente do ponto de vista de valor, 
e com diversas ações que possuem retornos projetados em dividendos 
bastante atraentes no curto prazo. 
Obrigado pela confiança. 
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Fundos de renda variável da Plural 
 

FUNDO P.L.   (R$ Mi) P.L. MÉDIO 12 M (R$ Mi) MÊS (%) ANO (%) 12 M (%) DESDE O INICIO 

BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA 113,52 143,77 0,21 5,96 -7,85  277,12 

IBX   1,46  8,43      0,91  

GERAÇÃO FIA 296,10 304,01 0,03 5,51       -7,54            1956,25 

IBOVESPA       0,89     7,94      0,79  

BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIA 20,42  23,91  1,80 10,18      7,55  118,22 

PLURAL FIA BDR NIVEL I          21,55                         14,35    -7,96    -17,67      -6,81               23,87 

PLURAL TECH FIA          2,11                               -      -0,87      -3,32           -              -24,38 

PLURAL  SMALL CAPS FIA          4,58 5,42  -4,08  0,02 -10,05    21,81 

SMLL        -5,19     -1,95     -14,74  

 

Características dos fundos 
 

 
FUNDO 

DATA DE 
INÍCIO 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

 
BENCHMARK 

TAXA DE 
PERFORMANCE 

APLICAÇÃO INICIAL 
(R$) 

BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FIC FIA 19/03/2007 2,00% a.a. IBRX 20% s/eexceder 100% do IBRX 10,00 

GERAÇÃO FIA 18/06/1997 3,00% a.a. IBOV Não há 100,00 

BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FIA 01/10/2010 2,00% a.a. Não há Não há 100,00 

PLURAL FIA BDR NIVEL I 30/07/2020 2,00% a.a. Não há Não há 100,00 

PLURAL TECH FIA 15/03/2021 2,00% a.a. IBOV 20% s/exceder 100% do IBOV 100 

PLURAL  SMALL CAPS FIA 17/07/2020 2,00% a.a. SMLL 20% s/exceder 100% do SMLL 100,00 

 

 

Disclaimer 
 
 

Esta instituição é aderente ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para 
atividade de distribuição de produtos de investimento no varejo. Este material é apenas 
informativo, não se caracterizando como recomendação de investimentos. A rentabilidade 
divulgada não é liquida de impostos. Este arquivo contém informações resumidas a 
respeito dos produtos listados, leia o prospecto, lâmina e regulamento antes de  investir 
em qualquer fundo de investimento. Fundos de investimento não contam com garantia do 
administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, 
ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. 
 A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para a avaliação de performance de 
fundo de investimento, é recomendada uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. LEIA 
O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE 
INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE 
RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade dos Fundos com os respectivos 
indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro 
de performance. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura, 
existindo dessa forma, a possibilidade de haver rentabilidade negativa. A comparação da 
rentabilidade dos Fundos com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera 
referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance.A Plural Investimentos 
Gestão de Recursos Ltda pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a 
qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente 
informativo e não necessariamente foram auditadas. A Plural Investimentos Gestão de 
Recursos Ltda é uma empresa do grupo Brasil Plural. O fundo de investimento ao qual se 
refere este material é destinado ao público em geral. Supervisão e Fiscalização: Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. 
Ouvidoria: 0800 605 8888. 



 

 

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

 

Atendimento a investidores 

 
São Paulo 

Av. Brg. Faria Lima, 3400, 8º Andar 

Itaim Bibi - CEP 04538-132 - SP Tel: 

+55 11 3206-8000 

 
Rio de Janeiro 

Praia de Botafogo, 228, 9º andar 

Botafogo - CEP 22250-906 - RJ 

Tel: +55 11 3923-3000 

 
Miami 

Escritório parceiro 

777 Brickell Avenue, 5th floor 

33131 - FL - USA 

Tel: 1 212 388-5600 

 
Nova York 

Escritório parceiro 

545 Madison Avenue, 8th Floor 

10022 - NY - USA 

Tel: 1 212 388-5600 

 
Ouvidoria 

Email: ouvidoria@bancoplural.com 

Tel: 0800-878-8725 

 

      
 

      
 

         
 
 
 
 
 

A Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material 

são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, 

do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para 

a avaliação de performance de fundo de investimento, é recomendada uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE 

INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A comparação da rentabilidade 

dos Fundos com os respectivos indicadores econômicos se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance. A Plural Investimentos 

Gestão de Recursos Ltda é uma empresa do grupo Plural. 
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