
 

 

Fact Invest: A arte de utilizar dados para investir 
 

Estimados investidores, sejam bem-vindos a primeira carta mensal da Fact Invest. Através desta, 

buscaremos compartilhar de maneira objetiva, clara e concisa nossa visão sobre cenário 

econômico, conjuntura e precificação de mercado, assim como outros assuntos, de maneira ad-

hoc, que sejam pertinentes em seu devido momento. 

Antes, façamos a devida apresentação. A Fact Invest é uma gestora especializada em fundos 

multimercados, independente, que busca obter retornos consistentes, descorrelacionados e 

superiores no longo prazo. Agilidade na tomada de decisões proporcionada por uma estrutura 

enxuta facilita o caminho para o alcance das metas. 

Para tanto, construímos a empresa em alguns valores, fundamentais para a perenidade de nosso 

negócio, em harmonia com todos os stakeholders (clientes/sócios/parceiros). Acreditamos que, 

para prosperar, devemos nos pautar por uma atitude ética, alinhando totalmente nossos 

interesses com os nossos clientes, sem perder o foco no resultado. 

Um grande investidor, Ray Dalio, o qual nutrimos grande respeito e admiração, nos ensina uma 

simples (porém vital) lição: 

 

“Valores são as mais profundas crenças que motivam comportamentos e 

determinam as compabilidades entre as pessoas”1 

 

Nós aqui na Fact buscamos criar um ambiente plural, em que diferentes habilidades sejam 

permeadas sempre por valores comuns, que acreditamos serão chave em nosso 

desenvolvimento. 

A gestora carrega em seu DNA, devido ao histórico de seus principais sócios, oriundos de 

posições executivas em instituições líderes no segmento de Gestão de Recursos , Private 

Banking e Tesouraria no Brasil uma visão de preservação de capital, estressando a todo o 

momento os diferentes riscos caudais, os “black swans”, que são responsáveis por grandes 

catástrofes na indústria financeira, conforme a história recente nos demonstra. 

Citando Taleb, “A inabilidade para prever outliers implica na inabilidade para prever o curso da 

história”. 2 

Ainda “pegando o gancho” em sua obra, acreditamos que uma análise bem fundamentada, que 

permita a construção de uma opinião mais robusta, deve ser buscada incessantemente. Segundo 

 
1 DALIO, Ray. Principles, 2017 
2 https://www.goodreads.com/book/show/242472.The_Black_Swan - The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable 

https://www.goodreads.com/book/show/242472.The_Black_Swan


 

 

o autor, quando desenvolvemos nossa opinião baseado em evidências fracas, teremos 

dificuldade para interpretar informações subsequentes que contradizem as nossas opiniões, 

mesmo quando este novo conjunto de informações venha de fontes mais confiáveis. 

Nossa filosofia de investimento busca a criação de valor através de uma rigorosa avaliação top-

down dos cenários globais, com uma componente de sobreposição bottom-up, buscando estimar 

os reflexos na economia brasileira, e consequente precificação dos ativos. A resultante desta 

análise nos permite priorizar assimetrias nas relações risco-retorno, sempre focando, 

novamente, em um estrito controle de risco. 

Ao buscarmos construir um portfólio balanceado, que nos permita navegar as oscilações do 

mercado de maneira equilibrada, e que nos permita uma diferenciação da indústria, utilizamos 

três estratégias: 

 

1. Macro → composta por ativos locais e internacionais, usamos uma abordagem top down 

para construção do livro (moedas, juros, bolsas e commodities) 

 
2. Long & Short → baseado em análise fundamentalista, o livro pode ter posições direcionais 

(net long e/ou short), bem como market neutral 

 
3. Quantitativa → baseada em modelos proprietários, que buscam identificar padrões, 

tomando posições não direcionais de forma a se aproveitar de distorções. 

 

Feita a introdução, passaremos a discorrer sobre alguns dos temas centrais, globais e locais, 

sobre os quais nossas posições foram derivadas. 

 

Fact Total Return Master FIM 
 

O fundo rendeu 2,51% em julho, levando a um resultado acumulado de 19,30% (527% CDI no 

ano, 438% em 12 meses). Seguimos entusiasmados com a transformação do país e seus 

impactos na indústria financeira. 

Para tanto, acabamos de abrir um novo veículo (FACT TOTAL RETURN FIC FIM) para captação 

a mercado, após a reestruturação da equipe e acreditando que a atual conjuntura do país 

certamente levará a uma mudança estrutural na alocação de recursos, os quais buscarão 

produtos com metas de rentabilidade mais elevadas.   

 

 



 

 

Cenário Externo: céu de brigadeiro (até quando?) 
 

Seguimos com uma visão construtiva para o cenário externo, apesar dos recentes indicadores 

de alta frequência indicarem desaceleração nas principais economias do planeta. Indicadores 

antecedentes, como as pesquisas PMI´s continuam a apresentar sinais de fraqueza na atividade 

manufatureira global. No entanto, apresentam uma dicotomia ao compararmos com os dados 

coincidentes de produção e vendas no varejo, por exemplo, que parecem indicar uma 

estabilização em níveis mais deprimidos. 

US & EU Manufacturing PMI 

 

3 

 

As condições financeiras globais seguiram positivas durante o mês. No entanto, fatores 

geopolíticos causaram uma elevação de tensão, como no caso da apreensão dos cargueiros 

ingleses no Estreito de Ormuz e da eleição de Boris Johnson como Primeiro Ministro britânico. 

Esta última aumenta substancialmente a probabilidade de um “hard Brexit”, tendo impactado a 

libra esterlina durante o período. 

As relações US/China, no entanto, apresentaram sinais de avanço, o que permitiu aos mercados 

seguirem suas trajetórias altistas. 

 

 

 
3 https://tradingeconomics.com/euro-area/manufacturing-pmi 



 

 

Entramos em um período de divulgação de resultados dos balanços nos Estados Unidos, tendo 

até o presente momento sido reportados 55% da capitalização total do S&P 500, com as 

companhias apresentando uma taxa de surpresa positiva de 5.6%, tendo 71% das mesmas 

apresentando taxas de lucro líquido acima das estimativas. Em linhas gerais, seguimos 

acompanhando um crescimento nas receitas, com uma ligeira compressão em margens. 

Recompras por parte das companhias aliadas a um crescimento nos lucros permitem com que o 

mercado continue buscando risco na classe de ativo, apesar de indícios de topo sendo formados 

no mercado. 

S&P 500 EPS Surprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiller PE Ratio 

 

 



 

 

 

No mês de julho, os destaques no cenário externo foram as reuniões do FED e do ECB, as quais 

corroboraram a visão de afrouxamento monetário que os mercados vinham precificando de 

maneira mais intensa durante o mês. O FED, após ter revisado suas expectativas para a inflação 

na reunião de junho, o que levou seus membros a revisarem suas projeções sobre a trajetória 

das taxas de juros, cortou em 0.25% a taxa base. A comunicação, no entanto, foi um tanto 

conturbada, tendo sido interpretada por parte dos agentes como menos “dovish”, durante a 

sessão de perguntas e respostas. Esse ruído gerou volatilidade nos mercados globais. 

 

 

Já o ECB, na figura do seu presidente Draghi, por sua vez, postergou o início de uma nova 

rodada de expansão monetária, tendo optado por indicar o mercado os passos a serem seguidos 

por sua sucessora, Christine Lagarde (ainda a ser confirmada pelo parlamento europeu). 

 

Ainda na Europa, notícias sobre uma 

reestruturação global da divisão de equities do 

Deutsche Bank, na qual são esperados cortes 

de 18 mil posições, também geraram 

apreensão no mercado, por se tratar de uma 

instituição sistêmica e que há tempos mostra 

sinal de dificuldades em sua estratégia 

operacional. 

 

 



 

 

Inflação global (ou falta de) ainda parece 

ser um tema relevante para construção de 

nosso portfólio. Com núcleos rodando 

próximo a 1% na Europa, 1.5% nos EUA e 

próximos a 3.5% nos emergentes, aliados 

a expectativas de desaceleração ou 

estabilidade destes patamares ao redor do 

globo, seguem corroborando teses de 

políticas monetárias expansionistas 

 

 

 

 

Cenário doméstico: acima e avante! 
 

No front doméstico, a economia ainda apresenta 

sinais de letargia, apesar das expectativas terem 

acelerado a partir da eleição da atual 

administração. Os baixos índices de utilização de 

capacidade instalada, somados a taxas de 

desemprego ainda muito elevadas ainda geram 

um ambiente desafiador para a condução da 

política econômica. 

No entanto, a aprovação da reforma da 

previdência em primeiro turno, somada a outras 

frentes importantes, como a reforma tributarias, 

privatizações, e a aprovação da MP 881/2019, da Liberdade Econômica, certamente resultarão 

em um movimento de não linearidade na taxa de crescimento do país em 2020. 

Seguimos otimistas com a condução da política econômica, tanto no front doméstico quanto 

externo. Neste ponto, vale ressaltar a finalização do acordo de livre comercio entre Mercosul e 

União Europeia, e início de negociações de um acordo semelhante com os Estados Unidos. Tais 

iniciativas certamente terão impacto muito relevante em investimento e crescimento. 

No tocante a política monetária, seguimos acreditando que o país passará por um longo período 

de juros baixos, uma vez que a parte fiscal mostra sinais de equalização de uma parte substantiva 

do déficit estrutural. As expectativas de inflação, dos analistas e implícitas no mercado, mostram 

uma ancoragem “quase perfeita”, permitindo assim com que a autoridade monetária siga com 

um viés mais expansionista. 



 

 

Esta conjunção de fatores (atividade fraca, alta alavancagem operacional, juros baixos) 

certamente irá permitir uma alta capacidade de geração de lucros das empresas brasileiras. 

Muitas delas fizeram a correta lição de casa, tendo focado em redução da alavancagem 

financeiras, controle de custos e certamente terão a capacidade de expandir margens neste ciclo 

econômico. Acreditamos ainda na expansão de múltiplos dada a melhoria do ambiente 

macroeconômico brasileiro. 

 

 

 

Estratégias 
 

Juros 
Seguimos aplicados na parte intermediaria de juros Brasil, tendo fechado a posição na ponta 

curta após o último movimento do mercado. Ainda detemos pequenas posições aplicadas através 

de estruturas de opções, para capturar um cenário de cortes mais gradual. 

Na curva de juros reais, alongamos nossa exposição após a votação em primeiro turno da 

Reforma da previdência; 

Estamos zerados em posições de juro G7 

Moedas 
Zeramos a exposição vendida em BRL 

Bolsa 

Seguimos comprados direccionalmente em Ibovespa, assim como S&P 500 

Livro L/S comprado em elétricas x bancos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atribuição de Performance 

 

 

 

 

 

BOOK FX jul-19 2019

Dolar -0.15% -0.26%

Opcoes 0.00% 0.00%

Moedas 0.00% 0.00%

BOOK RENDA FIXA

DI Pre 0.69% 5.90%

IDI -0.05% -0.12%

Cupom Cambial 0.00% 0.00%

Juro Real 0.36% 2.84%

Inflacao 0.00% 0.00%

Global Rates 0.00% -0.21%

Crédito 0.00% 0.00%

BOOK EQUITIES

Direcional BZ 0.03% 3.23%

Direcional Global 0.16% 2.51%

L/S (α + Quant) 1.06% 2.90%

BOOK COMMODITIES

Ouro 0.00% 0.00%

Petroleo 0.00% 0.00%

CDI 0.39% 2.58%

FX -0.15% -0.27%

RF 1.01% 8.42%

EQUITIES 1.25% 8.63%

CUSTOS -0.01% -0.06%

TOTAL 2.51% 19.30%


