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Prezados investidores, 

Volatilidade foi o que não faltou nesse primeiro semestre de 2020. Para quem olha o 

panorama atual, pode parecer que nada aconteceu. O índice da bolsa americana está 

praticamente o mesmo do começo do ano e uma nova onda de otimismo parece 

tomar conta dos mercados novamente, mas o caminho até aqui não foi nada tranquilo. 

Com a pandemia, crise nos preços de energia e turbulência no cenário político, 

atravessamos um dos piores trimestres da história dos mercados no começo do ano 

que levou a maioria dos investidores a significativas perdas em suas carteiras e expôs 

de uma maneira brutal o risco das carteiras que surfaram passivamente o otimismo de 

2019. Também impressiona a magnitude e velocidade da recuperação que 

observamos até agora. Com essa montanha russa, é natural que o investidor se 

pergunte o que o aguarda até o final do ano. Se depender da volatilidade projetada 

pelo mercado de opções, parece que ainda teremos bastante incerteza até o final de 

2021 com eleições presidenciais nos Estados Unidos no meio do caminho.  

Nesse ambiente de incerteza, a diversificação se destaca como a alternativa mais 

eficiente de controle de risco da carteira aos investidores que, com a queda dos juros, 

migram parte de suas aplicações para ativos de maior risco na busca por retornos 

mais significativos. Percebendo essa necessidade, bancos e plataformas de 

investimentos têm cada vez mais dado destaque à oferta de instrumentos 

descorrelacionados incluindo o acesso a ativos internacionais.  

Nesse contexto, o Murano FIC FIM se destaca como excelente instrumento de 

diversificação por apresentar uma das correlações mais baixas com outros 

instrumentos e por ser, historicamente, um dos fundos que mais rende nos piores 

momentos dos outros multimercados. Como podemos ver na figura abaixo, nenhum 

fundo da amostra rendeu tanto quanto o Murano FIC FIM nos 20% piores dias do 

IFMM. Nesse período, quando o investidor mais precisou dos benefícios de um 

portfólio diversificado, o Murano FIC FIM teve um retorno acumulado de 73% 

superando significativamente todos os componentes do IFMM. 



 

 

  

 

 

 

  

Carta Junho 2020 

 

 

Figura 1: Retorno cumulativo dos 10 melhores fundos durante os 20% piores dias do IFMM. Abril de 2013 
a 18 de junho de 2020. Fonte:  Bloomberg e BTG Pactual 

 

Figura 2: Redução de risco de portfólio de fundos multimercados por diversificação. Fonte: Bloomberg e 
BTG Pactual. Período: Abr/2013 a Jun/2020 
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O impacto dessas características pode ser verificado na Figura 2 acima que ilustra a 

redução do risco médio de uma carteira de fundos multimercados à medida que 

vamos acrescentando mais ativos. Como era de se esperar, o risco cai com o aumento 

do número de fundos. Ao compararmos a queda do risco das carteiras com o Murano, 

no entanto, vemos que a volatilidade alcançada é menor e que o número de 

instrumentos necessários para reduzir o risco diminui.  

Performance 1º Semestre de 2020 

Como já explicamos em comunicados anteriores, a volatilidade tende a nos favorecer 

fazendo do Murano FIC FIM um dos fundos, senão o fundo, que mais rende 

historicamente nos piores momentos dos multimercados. Dessa vez, assim como em 

crises anteriores, não foi diferente e o Murano FIC FIM se beneficiou do nervosismo 

observado nos mercados fechando o primeiro semestre com um resultado positivo de 

+17.08%. 

O destaque positivo do semestre ficou por conta dos modelos de seguimento de 

tendência de curto prazo que operam tanto no Brasil quanto em futuros de 

commodities no exterior. Turbinados pela volatilidade do primeiro semestre, renderam 

bem tanto na queda do mercado quanto na sua recuperação contribuindo 

significativamente para a recuperação do fundo. Do lado negativo, tivemos o 

rendimento dos modelos de arbitragem estatística que operam no mercado de ações 

brasileiro e perdeu 8.42% no semestre. Dado o resultado inesperado este ano, estes 

modelos foram temporariamente suspensos para reavaliação. 

Revisitando 2019 

Com a marcante diferença de rentabilidade entre o primeiro semestre desse ano e o 

ano de 2019, alguns investidores nos perguntam quais as principais mudanças que 

explicam essa recuperação do Murano FIC FIM.  De fato, nosso portfólio é dinâmico e 

está sempre sofrendo alguma modificação – seja pela constante atualização e 

parametrização dos modelos existentes, seja pela implementação da pesquisa que 

estamos sempre desenvolvendo. No entanto, os principais algoritmos responsáveis 
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pela recuperação desse ano foram os mesmos que levaram o fundo à sua maior perda 

histórica no ano anterior, os modelos de seguimento de tendência de curto prazo. 

A recuperação observada esse ano só reforça nossos argumentos anteriores quando 

afirmamos que: 1 -  o drawdown do fundo era consistente com seu risco alvo anual 

(10% ao ano);  2 - o fato de cada modelo ter sido afetado negativamente em diferentes 

períodos do ano passado e, mesmo durante o drawdown, os mesmos terem períodos 

de retornos positivos significativos quando as condições mais favoráveis a cada um 

deles se apresentaram nos levavam a crer que aquela não era uma situação 

permanente  e que não tínhamos observado nenhuma quebra estrutural que 

invalidariam os modelos.  

Realmente, os resultados de produção na Tabela 1 abaixo fortalecem a premissa do 

alfa positivo destes modelos e que o resultado de 2019 faz parte do risco associado 

aos mesmos. Corroborando o potencial de rápida recuperação destes modelos, a 

tabela mostra que o resultado obtido no primeiro semestre de 2020 é superior à queda 

de todo o ano de 2019. E, no acumulado desde que foram colocados em produção em 

abril de 2013, incluindo a maior queda histórica de 2019, acumulam um retorno 

positivo de 93.79%, o equivalente a 9.55% ao ano.  

 

Tabela 1: Resultado em produção dos modelos de seguimento de tendência 

Perspectivas 

Apesar da recente recuperação e onda de otimismo que vêm tomando conta de boa 

parte do mercado, o momento ainda é de bastante incerteza e diversificação deve 

fazer parte cada vez mais dos objetivos do investidor o que favorece o uso do Murano 

FIC FIM dadas às suas características diferenciadas dentro da indústria de fundos 

multimercados. A reavaliação de modelos internos, a implementação de novas 

estratégias e técnicas de alocação de portfólio resultado de pesquisa recente, assim 
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2019 (20.87%)

2020 26.47%

2013-2020 93.79%
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como a chegada de nosso novo sócio, o Professor Carlos Heitor Campani, nos deixam 

bastante otimistas com relação às perspectivas para o fundo. 

Se a projeção de alta volatilidade do mercado se confirmar, o histórico indica que o 

ambiente deva continuar favorável às nossas estratégias. No entanto, vale ressaltar 

que, quando mencionamos nossa relação com ambientes de alta volatilidade, estamos 

nos referindo a um comportamento médio. Quando isolamos os 20% dos dias mais 

voláteis do Ibovespa, por exemplo, temos um resultado positivo em 60% dos dias. Ou 

seja, apesar do nosso destaque em ambientes de alta volatilidade e termos nossos 

melhores dias durante esses períodos, às vezes, podemos estar na posição contrária 

ao movimento de mercado e ter perdas significativas. Historicamente, entretanto, esse 

equilíbrio tende a nos ser mais favorável. Quanto maior o período de volatilidade, maior 

esse viés a nosso favor.  

De qualquer forma, seja qual for o cenário que nos espera pela frente, acreditamos que 

o foco numa carteira balanceada que possa gerar retornos de longo prazo de maneira 

eficiente é mais importante e mais fácil de atingir que tentar acertar o timing de 

qualquer outro instrumento. A boa notícia é que as características associadas a este 

objetivo são bem mais estáveis que os retornos esperados dos componentes 

individuais. 


