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Visão Macroeconômica  

Nossa carta mensal de maio começava assim: “Se a pandemia não nos pregar mais uma peça, no segundo semestre 

os três principais blocos econômicos estarão crescendo simultaneamente.” Agora sabemos que a pandemia nos 

pregou mais uma peça.  

A variante Delta está testando a efetividade das vacinas e criando um sério problema nos países que atrasaram a 

vacinação e dependem muito de lockdown. Até que se tenha mais informações sobre a evolução da pandemia, a 

recuperação da economia global estará em questão. 

A distribuição de probabilidades passou a ter uma massa bem maior associada a cenários em que a pandemia se 

estende por mais tempo. Além disso, o grau de incerteza, que tinha diminuído com o avanço das vacinações e 

redução de casos, voltou a aumentar. Essa incerteza deixa o mercado em compasso de espera.  

Mesmo antes das infecções pela nova variante alguns ingredientes fizeram o mercado estolar. Primeiro, o ritmo de 

recuperação parecia mais lento que o esperado, algo que tem se confirmado especialmente na China, mas vale 

também para outras economias. Segundo, a interpretação de alguns analistas de que o Fed estaria demonstrando 

menos tolerância à inflação e reagiria antes do previsto. Esse último fator levaria a uma recuperação menos pujante 

e recuo da inflação antes esperado, assim como uma curva de juros menos empinada.  

Quanto à pandemia, existem três cenários verossímeis. Primeiro, as vacinas são capazes de manter baixas as taxas 

de hospitalizações/casos e óbitos/casos. Segundo, as ondas associadas à variante Delta e outras variantes se 

mostram mais letais e têm impactos mais duradouros sobre as economias. A recuperação fica para 2022 e seguirá 

desigual entre setores e entre países. O terceiro é o cenário catastrófico em que a pandemia segue incontida. 

   Retorno Líquido Mês 2021 
 2021 

% CDI 
  12 Meses 

12 Meses  

 % CDI 

  Gávea Macro II FIC FIM  -1,70% 4,28% 263,35% 7,10% 292,29% 

  Gávea Macro FIC FIM -1,69% 4,28% 263,26% 7,05% 289,93% 

  Gávea Macro Plus II FIC FIM  -2,65% 6,10% 375,39% 10,37% 426,88% 

  Gávea Macro Dólar FIC FIM 2,06% 3,18% -- 4,70% -- 

  CDI 0,36% 1,63% -- 2,43% -- 

  Dólar + Fed Funds (variação %)i 4,12% 0,24% -- -0,35% -- 
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A essa altura seria imprudente supor que o controle da pandemia ocorrerá no curto prazo. Porém alguns 

ingredientes do cenário pré-Delta permanecem válidos. Primeiro, as empresas e as pessoas têm aprendido a 

conviver com o vírus, com mais proteção e vacinação, concentrando o impacto econômico em setores mais 

dependentes do contato entre indivíduos. Segundo, os governos seguem dispostos a manter o apoio financeiro a 

empresas e famílias enquanto a situação não se normaliza – isso vale principalmente para países com espaço fiscal 

–, o que suaviza o ciclo e reduz as cicatrizes pós-pandemia. Esses dois ingredientes permitem uma recuperação 

mais pujante uma vez dissolvidos os riscos agudos.  

De modo muito pontual, o que poderia alterar as percepções de mercado a essa altura? Primeiro, a aprovação do 

plano de infraestrutura do governo Biden. Segundo, uma ação fiscal vigorosa do governo chinês em resposta à  

desaceleração da economia. 

O longo dos próximos meses o que deve diferenciar os países em qualquer dos cenários da pandemia é a política 

monetária. A inflação tem se mantido muito elevada em todos os países em comparação com o período anterior à  

pandemia e, principalmente, tendo em conta as baixas taxas de emprego. Para isso contribuem a alta das 

commodities e do frete, a escassez de oferta em alguns setores manufatureiros, a inelasticidade da oferta de 

trabalho e a forte demanda nas economias e setores que experimentam alguma normalização. Em países em que 

o Tesouro e o Banco Central contam com alta credibilidade – EUA e Zona do Euro, por exemplo – os bancos centrais 

não têm motivos para subir juros tão cedo. Estão no máximo discutindo os planos para reduzir a compra de ativos 

(QE). 

Mas em vários outros países as situações são bem diferentes. Primeiro, há países em que a inflação está muito alta 

e a situação de excesso de demanda agregada é mais evidente – casos de países do Leste Europeu, por exemplo. 

Segundo, há países muito preocupados com o efeito de juros baixos sobre estabilidade financeira (principalmente 

no setor imobiliário) e por isso devem subir os juros – como no caso de alguns países asiáticos. Terceiro, há países 

em que a credibilidade do BC está em pauta e os riscos de desancoragem de expectativas e depreciação cambial 

exigem ação mais imediata. Quarto, em alguns países, à medida que subam os juros o efeito sobre o serviço da 

dívida pública entrará em discussão, o que também pode afetar a função de reação do BC e produzir deslocamentos 

importantes no mercado. O Brasil se encaixa nos últimos dois casos. 

Por último vale mencionar que a duração da pandemia e a qualidade da resposta dos governos podem afetar a 

tolerância social e política em relação aos poderes constituídos, ou seja, a estabilidade política e institucional. Já 

antes da pandemia, vários países passaram por situações de instabilidade social por motivos aparentemente 

insignificantes, mas com grande repercussão. O próprio Brasil passou um episódio assim em 2013. Com o desgaste 

e efeitos assimétricos sobre diferentes segmentos da sociedade da pandemia, os riscos de episódios de insatisfação 

social tende a aumentar.  

Portanto, há fatores em comum entre os países - notadamente a pandemia e a tentativa de lidar com ela – mas 

existem também vários fatores próprios de países individuais que podem despertar efeitos relevantes sobre preços 

de mercado. 
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Gestão, Per formance e  Risco das Car te iras Mult imer cado 1  

No portfólio, seguimos posicionados a favor da alta de juros globais, porém reduzimos parcialmente a alocação. Em 

bolsa, continuamos com posição líquida comprada no exterior e principalmente com relativas no Brasil. Em moedas, 

estamos vendidos em Dólar contra uma cesta de moedas e reduzimos as posições vendidas em emergentes mais 

frágeis. Em termos de atribuição de performance, as estratégias em renda fixa representaram cerca de 70% do 

resultado negativo no mês, devido às posições a favor da alta de juros globais. Em bolsa, posições compradas no 

Brasil principalmente foram impactadas negativamente pela volatilidade dos mercados. Já no book de moedas, as 

estratégias vendidas na América Latina contribuíram positivamente, compensando parcialmente o resultado 

negativo das posições relativas compradas na Ásia. 

A utilização de risco medida via teste de estresse2 foi para 3,98% ao final de julho contra 4,27% em junho (frente 

ao limite de 15%3). O VaR4 diário aumentou para 0,76% versus 0,60% no mês anterior. 

 

Tabelas:  At r ibu ição de Resul tado por C lasse de At ivo e  de Pr incipais  Operações no Mês  

(Excesso de Retorno Bruto sobre o CDI  em % do PL)  

 

Atenciosamente, 
Gávea Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

1Resultados estimados para o Fundo Gávea Macro II FIC FIM, fonte: Gávea Investimentos.  
2Teste de estresse: tem como propósito simular a pior perda plausível do portfólio em 3 dias. O resultado do teste de estresse é a perda máxima simulada 
dentre diversos cenários macroeconômicos e estatísticos. 
3 O limite de risco é estabelecido pelo Comitê de Risco, de acordo com as diretrizes internas da Gávea Investimentos. O limite de risco não constitui uma 
obrigação legal e pode ser alterado a qualquer momento. Não há garantias de que os fundos não incorrerão perdas maiores que seu limite de risco. 
4 VaR (Value at Risk): perda máxima esperada do portfólio em 1 dia para o nível de confiança de 98%, utilizando fator de decaimento exponencial de 0,94 
(EWMA com λ = 0,94) 

Port fó l io  de Referência  (Gávea Macro I I  F IC FIM)  

     Mês    2021  Contribuição positiva no mês Contribuição negativa no mês 

   Moeda -0,32% -0,19%  Venda Real Compra Ásia 

   Bolsa -0,31% 1,49%  -- Compra Brasil 

   Renda Fixa -1,26% 3,67% 
 Estratégias em juros na 

 América Latina 
Estratégias em juros nos EUA 

   Outros 0,01% 0,05%  -- -- 

  

   Caixa 0,01% 0,08%  

  T o t a l  B r u t o  -1,88% 5,11%  
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Ren ta b i l id a d e  d o  G á v e a  M a c ro  I I  F I C  F I M  ( % )  
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI 

2021 1,10 2,35 1,61 -0,09 0,35 0,64 -1,70 ---- ---- ---- ---- ---- 4,28 1,63 

2020 -0,65 2,57 2,81 0,52 1,13 0,53 1,44 0,89 -0,11 0,66 1,23 0,00 11,54 2,77 

2019 2,44 0,88 -1,37 1,15 0,55 0,36 2,18 -1,07 -1,89 -0,13 -0,36 2,69 5,44 5,97 

2018 1,41 0,22 0,10 1,75 3,25 3,32 -0,48 2,04 -0,19 1,04 -2,07 -2,04 8,50 6,42 

2017 -0,82 -0,49 0,85 0,44 -0,81 1,16 0,07 1,29 1,38 0,98 1,57 0,51 6,26 9,95 

2016 1,24 0,83 -3,26 2,04 0,97 1,01 0,75 4,30 0,90 2,84 2,20 1,56 16,30 14,00 

2015 4,49 1,75 3,98 -2,82 4,28 -0,68 5,16 3,05 2,71 -0,06 1,96 0,70 27,08 13,24 

2014 0,62 -0,28 0,78 -1,32 -0,42 -0,71 2,28 -0,56 6,93 -4,32 0,49 1,19 4,38 10,85 

2013 2,02 1,22 1,73 0,76 1,73 0,00 0,90 -0,14 -2,63 0,09 1,82 1,68 9,48 8,05 

2012 4,21 1,32 0,15 0,46 -2,57 0,96 3,04 1,00 0,53 0,67 1,12 3,41 15,09 8,41 

2011 -0,09 1,22 0,75 1,16 -0,24 0,32 1,53 2,49 -0,04 1,39 1,50 -1,44 8,83 11,59 

2010 1,08 0,67 1,03 4,52 0,79 0,17 -0,52 0,52 2,53 1,62 0,33 1,56 15,17 9,74 

2009 6,46 0,45 1,82 0,52 4,13 1,87 3,86 0,10 2,26 1,53 0,61 2,06 28,68 9,90 

2008 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,80 0,25 -3,43 -8,09 0,22 2,93 -6,56 6,63 

Ren ta b i l id a d e  d o  G á v e a  M a c ro  F I C  F I M  ( % )  

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI 

2021 1,10 2,34 1,61 -0,09 0,34 0,64 -1,69 ---- ---- ---- ---- ---- 4,28 1,63 

2020 -0,65 2,55 2,72 0,49 1,07 0,49 1,46 0,90 -0,12 0,64 1,22 -0,01 11,25 2,77 

2019 2,43 0,87 -1,33 1,14 0,54 0,37 2,12 -0,99 -1,89 -0,14 -0,37 2,66 5,40 5,97 

2018 1,39 0,23 0,11 1,69 3,06 3,34 -0,48 2,02 -0,21 1,05 -2,06 -2,04 8,24 6,42 

2017 -0,81 -0,49 0,84 0,44 -0,81 1,15 0,06 1,29 1,38 0,97 1,55 0,51 6,22 9,95 

2016 1,24 0,82 -3,26 2,02 0,99 1,00 0,74 4,14 0,91 2,74 2,20 1,57 16,02 14,00 

2015 4,43 1,73 3,85 -2,68 4,14 -0,61 4,94 3,05 2,72 -0,07 1,97 0,71 26,69 13,23 

2014 0,62 -0,28 0,78 -1,32 -0,42 -0,71 2,27 -0,56 6,85 -4,25 0,48 1,18 4,37 10,85 

2013 2,01 1,21 1,73 0,75 1,73 -0,03 0,89 -0,15 -2,63 0,09 1,82 1,67 9,38 8,05 

2012 2,93 1,02 0,10 0,26 -1,57 1,12 2,09 0,88 0,58 0,29 1,21 3,50 13,02 8,41 

2011 0,21 1,38 0,92 0,58 -0,21 0,54 0,80 2,77 0,50 1,15 1,17 -1,08 9,02 11,59 

2010 1,06 0,73 0,53 2,26 0,02 -0,04 0,20 1,31 1,54 1,11 0,11 1,31 10,61 9,74 

2009 2,41 0,91 1,33 0,97 3,49 2,14 2,27 0,92 2,62 1,03 0,95 1,35 22,34 9,90 

2008 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,45 0,08 -3,63 -7,23 0,56 1,85 -7,04 6,63 

 

Ren ta b i l id a d e  d o  G á v e a  M a c ro  P lu s  I I  F I C  F I M  ( % )  

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI 

2021 1,59 3,56 2,41 -0,16 0,44 0,87 -2,65 ---- ---- ---- ---- ---- 6,10 1,63 

2020 -1,09 3,77 3,64 0,64 1,44 0,67 2,08 1,35 -0,13 0,98 1,86 -0,09 16,06 2,77 

2019 3,41 1,09 -2,11 1,53 0,60 0,38 2,84 -1,57 -2,98 -0,38 -0,66 3,81 5,85 5,97 

2018 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,79 -3,17 -3,22 -4,61 1,49 

 

Ren ta b i l id a d e  d o  G á v e a  M a c ro  D ó la r  F I C  F I M  ( % )  

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 
Dol + 
Fed 

Fundsi 

2021 6,87 4,28 2,36 -4,04 -3,61 -4,19 2,06 ---- ---- ---- ---- ---- 3,18 0,24 

2020 5,80 7,63 18,37 5,14 -0,48 1,30 -2,84 5,67 2,68 2,65 -5,72 -3,37 40,85 29,72 

2019 -3,70 3,31 2,84 1,27 0,29 -2,09 1,02 6,97 -1,51 -3,45 4,57 -2,66 6,44 6,27 

2018 -2,46 1,53 1,34 7,50 9,53 6,76 -3,87 10,00 -1,17 -7,42 1,70 -2,03 21,61 20,03 

2017 -4,68 -2,65 0,63 1,29 0,38 2,59 -6,23 1,62 1,49 4,16 1,05 0,91 0,05 3,10 

2016 1,22 -0,46 -13,70 -2,89 5,26 -11,20 1,01 2,79 0,38 -0,29 7,96 -3,70 -14,71 -17,45 

2015 5,06 7,47 15,15 -9,33 9,21 -4,16 15,05 8,59 10,50 -4,36 1,90 1,45 68,40 50,30 

2014 2,00 -3,96 -2,98 -3,72 -0,66 -2,83 3,84 -2,55 15,51 -4,12 3,90 3,19 6,13 12,31 

2013 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,53 -8,52 0,03 5,48 2,04 -1,51 1,81 
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T erm o s  d o s  F u n d o s  

Fundo 
Patrimônio 

Líquidoii  

Patrimônio 
Líquido 

médio, 12 
meses (R$ 
milhões) 

Patrimônio 
Líquido 
Masterii 

Taxa de 
Administração 

Mínima e 
Custódia 

Taxa de     
Administração  

Máximaiii 

Taxa de 
Performance 

Data de 
Início 

Data de 
Cotização 

Data de 
Resgate 

Valor 
Mínimo 

Aplicação 
Inicial (R$) 

Valor 
Mínimo 

Permanência 
(R$) 

Gávea 
Macro II 
FIC FIM 

229,6 207,1 823,4 1,995 aa -- 

20% do que 
exceder a 

variação do 
CDI 

30/06/2008 D+29 D+30 100.000 100.000 

Gávea 
Macro FIC 

FIM 
1047,5 633,4 5478,5 1,995 aa 2,038 aa 

20% do que 
exceder a 

variação do 
CDI 

30/06/2008 D+29 D+30 50.000 50.000 

Gávea 
Macro 

Plus II FIC 
FIM 

281,1 168,8 1494,6 1,995 aa -- 

20% do que 
exceder a 

variação do 
CDI 

02/10/2018 D+89 D+90 100.000 100.000 

Gávea 
Macro 

Dólar FIC 
FIM 

40,6 34,3 445,8 1,995 aa -- 

20% do que 
exceder a 

variação do 
US Dólar + 
Fed Fundsi 

14/08/2013 D+29 D+30 50.000 50.000 

 
i Até 31/12/2020 os valores referem-se à rentabilidade do benchmark anterior US Dólar + US Libor de 3 meses. A partir de 2021, o benchmark 
do fundo foi alterado para US Dólar + taxa Fed Funds efetiva. Dólar: referência é o Dólar BM&F Cupom Limpo (Bloomberg: BMFXCLCO Index). 
ii Último dado final disponível do fundo em R$ milhões. 
iii Taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite 
despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. 
 
 

T erm o s  d o s  F u n d o s  ( co n t in u a çã o )  

Fundo Público Alvo e Classificação ANBIMA 

  Gávea Macro II FIC FIM  Investidor Qualificado; Multimercados Livre  

Gávea Macro FIC FIM Investidores em geral; Multimercados Livre 

Gávea Macro Plus II FIC FIM Investidor Qualificado; Multimercados Livre 

Gávea Macro Dólar FIC FIM Investidor Qualificado; Multimercados Livre  

  
As informações sobre risco aqui presentes são referentes à composição atual do portfólio de investimentos dos 
Fundos Master. As informações sobre os ativos aqui contidas são de caráter exclusivamente informativo, destinadas 
a explicar a composição da carteira dos fundos aqui referidos, em razão de suas respectivas políticas de 
investimento e características específicas, não constituindo recomendações de investimento. Não há garantias de 
que tais oportunidades de investimento estarão disponíveis no futuro. As opiniões, estimativas e projeções de 
mercado aqui contempladas são para fins exclusivamente informativos, não constituindo qualquer tipo de oferta 
ou recomendação de investimento. 
 
LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS (SE HOUVER) E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. ESSES 
DOCUMENTOS PODEM SER OBTIDOS NA SEÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS COTISTAS DO SITE DO ADMINISTRADOR 
DOS FUNDOS (www.bradescobemdtvm.com.br).  A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE 
RENTABILIDADE FUTURA. 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, MAS É LÍQUIDA 
DE TAXA DE ADMINISTRAÇÂO E DE TAXA DE PERFORMANCE. 
 
Nos fundos geridos pela Gávea Investimentos, a data de conversão de cotas é diversa da data de pagamento do 
resgate. Não há garantia de que os fundos multimercado terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 
Os fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem também estar 
expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos 

http://www.bradescobemdtvm.com.br/
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utilizam estratégias que 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 adicionais 
para cobrir o prejuízo. A gestão e distribuição dos fundos Gávea Macro I FIC FIM, Gávea Macro FIC FIM, Gávea 
Macro II FIC FIM, Gávea Macro Plus II FIC FIM e Gávea Macro Dólar FIC FIM é realizada pela Gávea Investimentos 
Ltda., a administração é realizada pela BEM DTVM Ltda. 
 
Ouvidoria: 0800 60 42832 ou 0800 60 GAVEA | ouvidoria@gaveainvest.com.br | www.gaveainvest.com.br | Rua 
Jerônimo da Veiga, 384 – 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo, CEP: 04536-001 
 
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: 
Comissão de Valores Imobiliários CVM 
Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br 
 

 

mailto:ouvidoria@gaveainvest.com.br
http://www.gaveainvest.com.br/
http://www.cvm.gov.br/

