
   
Rio, 12 de Março de 2020 

 

Prezados cotistas, 

 

Diante dos questionamentos que estamos recebendo de investidores sobre as perspectivas do Murano FIC FIM 

com o aumento significativo da volatilidade observada nos mercados recentemente, gostaríamos de 

compartilhar as respostas às perguntas mais frequentes que estamos recebendo para melhor informar nossos 

investidores. 

 

1. Essa incerteza toda no mercado não deveria ser um ambiente de volatilidade que favorece o Murano 

FIC FIM?  

 

Sim, historicamente ambientes com mais volatilidade tendem a ser acompanhados de retornos positivos do 

Murano FIC FIM.  Essa relação positiva do fundo com ambientes de alta volatilidade vem principalmente da 

influência dos modelos de seguimento de tendência de curto prazo. 

 
 

Conforme já mencionamos em documentos anteriores e podemos ver no gráfico acima ilustrando o retorno 

médio do Murano FIC FIM com a volatilidade do Ibovespa de 2013 a 2019, nosso melhor retorno médio diário 

se dá nos dias mais voláteis da bolsa. De fato, ao analisarmos os retornos dos multimercados durante estes 

dias, observamos que o Murano FIC FIM é um dos fundos, senão o fundo, que apresenta os melhores retornos 

acumulados.  Como esses momentos de maior nervosismo no mercado muitas vezes coincidem com os piores 

momentos para a maioria dos fundos multimercados, essa característica do Murano FIC FIM o torna um ótimo 

instrumento de diversificação de carteiras, ou seja, um fundo que tende a ganhar quando a maioria perde. 

 

2. Se o fundo deveria apresentar resultados positivos em momentos de stress, por que não estamos 

observando uma recuperação significativa do fundo?  

 

A relação dos modelos de seguimento de tendência com a volatilidade continua e estas estratégias estão se 

beneficiando da maior incerteza observada esse ano acumulando alta de 9.7% até 11/Março/2020.  

 

No entanto, para equilibrar o portfólio e reduzir nossa exposição a momentos de baixa volatilidade, no final do 

ano passado, decidimos aumentar a exposição de arbitragem estatística, que vinha tendo resultados positivos 

até então,  dentro do Murano FIC FIM para proteger o fundo caso tivéssemos a continuidade de um cenário de 

baixa volatilidade. Infelizmente, o ambiente para esse tipo de estratégia se tornou muito desfavorável após 

essa mudança e, esse ano, essa classe de modelos já tem uma perda acumulada de 8.2%, sua maior perda 

histórica. Dado o resultado inesperado este ano, estes modelos foram temporariamente suspensos para 

reavaliação. 



   
 

3. Se o ambiente de alta volatilidade continuar, o Murano FIC FIM vai apresentar retornos positivos? 

 

O resultado esperado é positivo, mas é importante ressaltar que, quando mencionamos nossa relação com 

ambientes de alta volatilidade, estamos nos referindo a um comportamento médio que provém um hedge 

estatístico. Diferente de uma estratégia de hedge direta, como uma compra de opção de venda ou venda de 

futuros de Ibovespa, que sempre irá proteger uma carteira caso haja um movimento na direção protegida, o 

Murano FIC FIM não subirá necessariamente em dias de alta volatilidade ou de queda para a maioria dos 

outros fundos. 

 

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 ou mesmo alinhada com a 

maioria dos outros fundos tendo dias de resultado negativo. Recentemente, tivemos um bom exemplo deste 

tipo de comportamento, nos aproveitando da turbulência atual, tivemos um retorno significativo de +4.3% no 

dia 6/Mar/2020, mas também tivemos nosso pior retorno diário no dia 9/Mar/2020 com -2.8%, superando 

outro dia volátil, o dia posterior ao do referendum do Brexit quando nossas estratégias renderam -2%. 

 

Historicamente, entretanto, esse equilíbrio tende a nos ser mais favorável beneficiando nossos investidores em 

períodos agitados como as eleições de 2014, processo de impeachment da Dilma, eleição do Trump, Joesley, 

caminhoneiros e eleições em 2018. Quanto maior a duração desses períodos de stress, maior a chance de o 

resultado final ser positivo. 

 

4. A equipe de gestão continua a mesma? O que a equipe tem pensado como estratégia para recuperar 

o fundo? Quais as perspectivas para o Murano FIC FIM esse ano? 

 

Sim, a equipe de gestão do Murano continua a mesma. Para equilibrar o portfólio durante períodos de baixa 

volatilidade, começamos a pesquisa de novos modelos com prazos mais longos e descorrelacionados dos 

modelos atuais em 2019. Como resultado desse processo, já temos três novas estratégias sendo 

implementadas que devem estrear em breve em produção. Esses modelos são baseados em ações no Brasil, 

futuros de moedas e índices no exterior. Seguindo a mesma linha de pesquisa, estamos trabalhando em 

modelos similares em futuros de commodities, taxa de juros e ações em outros mercados. O objetivo é ter um 

portfolio mais diversificado e por consequência mais resiliente às condições que encontramos em 2019. 

 

Dado que o tamanho do fundo diminuiu, também estamos lançando algumas estratégias de curto prazo que 

não possuem alta capacidade, mas têm um alto potencial na relação risco/retorno e podem ter um impacto 

significativo em nosso resultado final. 

 

Por fim, vale lembrar que, pelas razões explicadas acima, o aumento da volatilidade no mercado nos deixa 

bastante otimistas com as perspectivas das nossas estratégias de seguimento de tendência no Brasil e no 

exterior. Se a volatilidade que estamos observando agora persistir, acreditamos fortemente que nossos 

investidores irão se beneficiar do poder de diversificação do Murano FIC FIM. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Murano Investimentos 


