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Considerações sobre o Equity Risk Premium no Brasil

Temos ouvido com frequência o argumento de que a bolsa brasileira estaria barata porque o Equity Risk Premium 

(“ERP”) está alto, historicamente. Imagino que aqueles que fazem essa afirmação estejam se referindo ao prêmio do 

retorno esperado para a bolsa versus os juros futuros de duration comparável em moeda local (como as NTN-Bs 

para comparação em termos reais).

Entendemos que o Brasil tenha entrado na era da comunicação simples, menos técnica, e do investimento 

descomplicado na “palma da mão”, mas devemos ter cuidado para não sermos induzidos ao erro.

Conceitualmente, em ações, pegamos emprestado o termo Equity Risk Premium do modelo de precificação Capital 

Asset Pricing Model (“CAPM”). Esse prêmio de risco não é sistemático, ou seja, não é “de mercado”, podendo ser 

diversificado. Pressupõe-se aqui a existência de uma taxa livre de risco, o que não existe no Brasil em moeda local. 

Basta considerar que o Brasil já quebrou, e há “pouco” tempo, apresentava dívida externa expressiva e/ou juro real 

insustentável no longo prazo.

No passado, observávamos um efeito matemático de grandes números no cálculo de ERP. Consideremos, como 

exemplo, um o gestor top-down (macro) que vislumbrasse as ações do Itaú sob ponto de vista de fluxo de caixa. 

Na nossa opinião, uma projeção de retorno real de 15%, como observávamos em 2003, por exemplo, simulava uma 

taxa de juro real (NTN-B) mais longa sem nenhuma ou pouca diversificação do risco não sistemático. Em outras 

palavras, o ERP estaria em grande parte contido nos juros sistemáticos. Obviamente, o exemplo seria diferente 

caso o gestor fosse bottom-up investindo no Itaú acreditando ser uma empresa melhor do que as outras.

Na prática, o que queremos dizer é que o ERP, como acreditamos que deva ser calculado para o Brasil, está em 
linha com a média histórica e não acima. Nesse ciclo atual, no final de 2015 e início de 2016, o ERP esteve alto e 

bem acima da média histórica, conforme explicaremos.

Segundo nossa metodologia, a maneira mais correta de se pensar em ERP é em Dólar. Ao convertermos o fluxo de 

caixa para Dólar, podemos comparar o retorno esperado da ação com uma taxa realmente livre de risco, a taxa dos 

títulos americanos. Dito isso, hoje a TIR real da bolsa brasileira é da ordem de 8%. Assumindo que a moeda esteja 

próxima ao seu valor de equilíbrio de longo prazo, devemos somar a inflação americana (2%) a esta TIR. Assim, 

poderemos comparar ao juro nominal americano, por exemplo, a taxa dos títulos de 10 anos. O resultado dessa 

comparação é justamente o ERP.

Atualmente, o valor desse ERP (em Dólar) para a bolsa brasileira gira em torno de 8%, em linha com a média 

dos últimos 10 anos, enquanto esse valor estava na casa de 12% ao final de 2015, início de 2016. Ou seja, naquele 

momento existia de fato um suporte de valuation muito alto, ao passo que agora estamos em linha com a média, 

quando olhamos a bolsa como um todo.

Valuation da Bolsa do Brasil
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O juro no mundo, no Brasil e as implicações para as ações brasileiras

Desde o início dos anos 2000, vemos uma insaciável demanda por ativos livres de riscos no mundo. Em parte 

pela entrada da China na OMC, que ao gerar grandes superávits primários cresceu suas reservas, assim como 

outros emergentes, sobretudo asiáticos; em parte pela demografia, cujo envelhecimento da população aumenta 

a demanda por mais segurança e menos risco nas suas carteiras; e, finalmente, mais recentemente, o medo de 

desaceleração, seguida de recessão global, agravada por uma geração de riqueza financeira como proporção do 

mundo real como nunca antes visto. Isso levou ao juro negativo em vários títulos soberanos e, até mesmo em papéis 

de empresas de baixo risco nos países desenvolvidos.

Fonte: Bloomberg Finance, LP, DB Global Research

Bloomberg Ticker: BNYDMVU Index

Fonte: Bloomberg Finance, LP, DB Global Research

Dívida Global com yield negativo, valor de mercado (em Dólar)

Dívida Corporativa Global com yield negativo
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O processo descrito acima pode continuar por muito tempo ainda. Em nossa opinião, somente um choque seria 

capaz de revertê-lo, como uma Guerra, ou um grande estímulo fiscal em nível global. Um estímulo mundial deste 

porte nos parece pouco provável – possivelmente, veremos estímulos fiscais isolados, mas provavelmente não 

coordenados, nas nações mais importantes, como têm sido os estímulos monetários. Isto significa que podemos ter 

uma geração vivendo em um mundo onde seja necessário pagar para não correr riscos — ou seja, que conviverá 

com o juro negativo. 

Nesse cenário de juros muito baixos no mundo, o Brasil se credenciou a participar da festa pois foi capaz de 

acumular reservas nos últimos 15 anos, tem um Banco Central confiável e, não menos importante, as importantes 

reformas recentes tais como a do Teto dos Gastos, a Previdenciária, e a Reforma trabalhista nos fortaleceram 

nos momentos mais recentes de volatilidade global. Mesmo com um grande déficit fiscal a ser enfrentado, nossas 

expectativas de inflação mantêm-se ancoradas, criando bases para um juro baixo e período prolongado, em 

sincronia com o resto do mundo – cenário nunca antes sonhado no nosso país.

Dito isso, continuamos muito positivos com as ações brasileiras.

A bolsa do Brasil tem algumas dezenas de excelentes empresas — realmente vencedoras, pois operaram por 

décadas (até atualmente) sob um sistema hostil ao empresário. Encargos e complicações tributárias imbatíveis, 

custos trabalhistas exorbitantes, falta de mão de obra qualificada, etc. são apenas o início da lista de complicações 

que o empreendedor encontra no país. O cenário que vivemos agora de reformas microeconômicas impulsionará 

ainda mais os modelos de negócios que inovaram e que conseguem crescer muito, mesmo durante crises. 

Empresas tais como Localiza, Hapvida, Magazine Luiza e Pagseguro nos parecem que continuarão crescendo 

bastante pelos próximos anos.

Portanto, gostamos de carregar essas ações considerando o (recente) baixo custo de oportunidade, apesar de o 

prêmio de risco estar somente em linha com a média, conforme descrevemos.

O caro e o barato na bolsa brasileira

O que nos parece caro atualmente são: (1)  as empresas com modelos de negócios claramente vencedores, como 

empresas de pagamentos e de comércio eletrônico (Pags, Mercado Livre e Magalu, por exemplo); (2) outras, que 

estão evoluindo seus modelos de negócios e implementando transformações digitais que estão funcionando, como 

Localiza e Natura; ou, finalmente, (3) modelos que resolvem grandes problemas, trazendo crescimento sustentável 

de longo prazo, como Hapvida, Intermédica e Arco Educação. 

As ações aparentemente baratas são as de empresas domésticas cíclicas e aquelas da “velha” economia, como 

bancos e commodities – sendo que estas últimas têm seu valor impactado pela recessão da manufatura global 

desde maio. Usamos o termo “aparentemente”, pois empresas com múltiplos altos podem não estar caras se 

apresentarem bom crescimento de maneira sustentável no médio e longo prazos e empresas que tenham múltiplos 

baixos podem estar encrencadas, sobretudo no momento atual em que vivemos, quando vários fatores como o 

aumento da penetração da internet móvel e da mídia social permitem o desenvolvimento de vários modelos de 

negócios disruptivos. Dessa forma, preferimos hoje pagar valuations caros para empresas que estamos convictos 

que têm modelos de negócios e execução vencedores, ao invés de outras com modelos de negócios em situação 

complicada nos próximos anos. 
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Um exemplo interessante e já bem debatido é o caso dos bancos, que parecem baratos, mas a competição 

crescente das novas empresas de fintech mal começou, apesar de algumas dessas empresas já serem grandes, 

como Stone, Nubank e Pagseguro. Conforme mostramos nos gráficos abaixo, as tarifas bancárias sequer 

começaram a cair ainda.

Fonte: JGP Compass

Fonte: JGP Compass

Tarifas por Transferência via TED (Em R$)

Tarifa de saque de conta de depósitos à vista e de poupança (Em R$)
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Outro ponto importante é que os bancos brasileiros nunca estiveram tão caros em relação aos bancos de outros 

mercados emergentes. No mundo todo, com a queda na taxa de juros para níveis baixíssimos, as perspectivas de 

retorno dos bancos pioraram muito. No entanto, no Brasil, o setor ainda vive um momento excepcional de queda 

contínua na inadimplência e recuperação no crescimento da carteira, dessa vez, sem competição dos bancos 

públicos. Mas, no atual cenário de juros estruturalmente baixos no mundo, inclusive no Brasil, e com a crescente 

competição de dezenas ou centenas de novas empresas provendo algum tipo de negócio outrora provido 

somente pelos bancos, nos parece fazer sentido que o retorno destes caia bastante ao longo dos próximos 5 anos; 

vagarosamente, mas de forma contínua a partir de 2020.

Fonte: JGP Compass

Fonte: JGP Compass

Bancos Brasileiros Bancos Mercados Emergentes

PB vs. ROE — Juros (Mediana)

Relação de PE Bancos Brasileiros/Bancos de Mercados Emergentes
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Posicionamos os portfólios dos nossos fundos de ações em empresas com modelos de negócios e capacidade 

de execução vencedores no longo prazo. No início do mês de setembro temos sofrido consideravelmente com 

uma rotação setorial bastante forte que ocorre globalmente. Nossa interpretação é que a crescente percepção no 

mundo de que a próxima onda de estímulos será fiscal e não monetária favorece as ações de bancos e commodities. 

Estímulo fiscal gera mais crescimento, inflação, e mais juro nominal. Ao mesmo tempo, especulações de que o 

valuation da The We Company (We Work) seria muito abaixo do esperado podem ter surtido um efeito psicológico 

nas empresas disruptivas/de alto crescimento. Acreditamos que nada substitui os bons resultados e as empresas 

que escolhemos devem mostrar resultados excepcionais por ainda muitos trimestres, possivelmente anos.
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Atribuição de Performance Fundos Long Biased

Basic Materials
Construção Civil
Consumo
Educação
Elétrico/Utilities
Energia
Financeiro
Health Care
Industrials
Properties
Serviços
Tecnologia
Telecom
Transportes/Logística 
Direcional Índice

No mês
No ano
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
Últimos 36 meses
Últimos 60 meses
Últimos 120 meses

Início do fundo 30/05/08 31/03/11 – –

-0,25%
16,19%
32,7%
37,6%
61,9%

90,3%
–

-0,67%
15,07%

31,9%
42,8%
74,7%

65,0%
79,0%

-2,69%
0,58%
4,45%
0,72%
1,40%
1,65%

4,32%
2,50%
0,00%
0,39%
1,56%

-0,40%
-0,45%

1,10%
1,26%

0,63%
6,61%
9,6%

21,0%
31,3%

75,9%
213,4%

Contribuição por Setores

JGP Equity FIC FIM*

Rentabilidade
JGP Equity 

FIC FIM IBOV IPCA+6

No ano

Investimentos no Exterior
Arbitragens 
Hedges de Portfolio
NTN-Bs
Caixa(1)

Total

-0,88%
0,10%
1,33%

-0,26%
0,39%
0,51%

-0,25%
0,78%

-0,04%
-0,16%
0,19%

-0,18%
-0,75%
-0,49%
-0,40%

No mês

-0,76%
0,00%
0,36%
0,00%
0,32%

-0,22% 16,48%

-0,22%
16,48%

33,4%
38,9%
64,7%
80,5%

366,8%

0,90%
0,05%
0,54%
0,00%
-1,41%

(1) Resultado do lastro, líquido de taxas, receitas e despesas.
* O JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP EQUITY FIC FIM. O JGP EXPLORER FIC FIA TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP EQUITY FIC FIA. OS FUNDOS DA 
ESTRATÉGIA LONG BIASED, JGP EQUITY FIC FIM E O JGP EQUITY FIC FIA POSSUEM A MESMA ESTRATÉGIA E CARTEIRA SEMELHANTE, POR ESTA RAZÃO, A ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE 
SETORIAL É SIMILAR.

JGP Equity 
FIC FIA

PL Médio 12 meses (R$) 677.623.541 310.498.267 – –

RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AS RENTABILIDADES DIVULGADAS SÃO LÍQUIDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE E NÃO SÃO 
LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. O ÍNDICE IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA E NÃO META E PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO JGP EQUITY FIC FIM E DO JGP EQUITY FIC FIA.



Relatório de Gestão: Fundos de Ações — Agosto 2019 10

Atribuição de Performance Fundos Long Only

Basic Materials
Construção Civil
Consumo
Educação
Elétrico/Utilities
Energia
Financeiro
Health Care
Industrials
Properties
Serviços
Tecnologia
Telecom
Transportes/Logística 
Direcional Índice

No mês
No ano
Últimos 12 meses
Últimos 24 meses
Últimos 36 meses
Últimos 60 meses

Início do fundo 30/11/09 25/05/10 –

0,25%
16,41%
35,3%
34,3%
58,2%
55,8%

-0,67%
15,07%

31,9%
42,8%
74,7%

65,0%

-2,87%
0,61%
4,81%
0,72%
1,50%

2,09%
3,63%
2,58%
0,00%
0,42%
1,62%

-0,48%
-0,51%

1,16%
1,15%

Contribuição por Setores

JGP Long Only FIC FIA JGP Long Only Institucional FIA

Rentabilidade JGP Long Only IBOV

No ano

Investimentos no Exterior
Arbitragens 
Hedges de Portfolio
NTN-Bs
Caixa(1)

Total

-0,87%
0,10%
1,38%

-0,26%
0,40%
0,52%

-0,28%
0,78%

-0,04%
-0,17%
0,19%

-0,18%
-0,75%
-0,49%
-0,61%

-0,92%
0,10%
1,56%

-0,27%
0,41%

0,55%
-0,26%

0,81%
-0,04%
-0,17%
0,20%
-0,19%
-0,78%
-0,52%
-0,04%

No mês No mês

-0,77%
0,00%
0,36%
0,00%

-0,03%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,19%

-0,74% 0,25%

-2,90%
0,58%
4,43%
0,71%
1,42%
1,85%

4,68%
2,50%
0,00%
0,39%
1,56%

-0,40%
-0,46%

1,11%
1,43%

No ano

0,89%
0,05%
0,53%
0,00%

0,13%

18,49% 16,41%

-0,74%
18,49%

37,0%
39,2%
62,9%
68,9%

0,00%
0,00%
0,20%
0,00%

-0,22%

(1) Resultado do lastro, líquido de taxas, receitas e despesas                                     
* O JGP FIC FIA TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP LONG ONLY FIC FIA. O JGP INSTITUCIONAL FIA TEVE SEU NOME ALTERADO PARA JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA.

RENTABILIDADE PASSADA NÃO É GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE FUNDO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. AS RENTABILIDADES DIVULGADAS SÃO LÍQUIDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE E NÃO SÃO 
LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. O ÍNDICE IBOVESPA É MERA REFERÊNCIA ECONÔMICA, E NÃO META E PARÂMETRO DE PERFORMANCE DO JGP LONG ONLY E JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL.

JGP LO Institucional

PL Médio 12 meses (R$) 287.731.548 317.850.198 –
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Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares.

Características
Taxa Adm./ 

Taxa Adm. Máx. Taxa Perf. Público Alvo

JGP EQUITY FIC FIM

JGP EQUITY FIC FIA

JGP LONG ONLY FIC FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

2,00% a.a. / 2,50% a.a.

2,00% a.a. / 2,50% a.a.

2,75% a.a. / 3,25% a.a.

2,75% a.a. / 3,00% a.a.

20% do que exceder IPCA+6%

20% do que exceder IPCA+6%

Não há

Não há

Investidores em Geral

Investidores Qualificados 

Investidores em Geral

Investidores Institucionais

Características Aplicação Inicial
Movimentação 

Mínima Saldo Mínimo

R$ 200.000,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 200.000,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

JGP EQUITY FIC FIM

JGP EQUITY FIC FIA

JGP LONG ONLY FIC FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

Características Tipo Anbima Código Anbima

Multimercado Estratégia Específica

Ações Livre

Ações Livre

Ações Livre

211958

271012

241474

249181

JGP EQUITY FIC FIM

JGP EQUITY FIC FIA

JGP LONG ONLY FIC FIA

JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FIA

Administração

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A

CNPJ: 02.201.501/0001-61

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar 

Rio de Janeiro – RJ

CEP: 20030-905

Telefone (21) 3219-2500

Fax (21) 3219-2508

www.bnymellon.com.br/sf  

SAC: Fale conosco no endereço

www.bnymellon.com.br/sf

ou no telefone 0800 7253219

Ouvidoria no endereço

www.bnymellon.com.br/sf

ou no telefone: 0800 7253219

Este material é meramente informativo e não 
considera os objetivos de investimento, a situ-
ação financeira ou as necessidades individuais 
de um ou de determinado grupo de investidores. 
Recomendamos a consulta de profissionais espe-
cializados para decisão de investimentos. Fundos 
de Investimento não contam com a Garantia do 
Administrador, do Gestor, de qualquer mecanis-
mo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de 
Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado 
não representa garantia de rentabilidade futura. 
Ao investidor é recomendada a leitura cuidado-
sa do prospecto ou do regulamento do Fundo de 
Investimento antes de aplicar seus recursos. As 
rentabilidade divulgadas são líquidas de taxa de 
administração e performance e bruta de impos-
tos. As informações e conclusões contidas neste 
material podem ser alteradas a qualquer tempo, 
sem que seja necessária prévia comunicação. 
Este material não pode ser copiado, reproduzi-
do ou distribuído sem a prévia e expressa con-
cordância da JGP. Para maiores informações, 
consulte nossa área comercial.

Gestão e Distribuição

JGP Gestão de Recursos Ltda.

e JGP Gestão de Crédito Ltda.

Rua Humaitá 275, 11º andar

Humaitá, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22261-005

Brasil

www.jgp.com.br

http://www.bnymellon.com.br/sf  
http://www.bnymellon.com.br/sf
http://www.bnymellon.com.br/sf
http://www.jgp.com.br


Os fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua Política de Investimento. Tais 

estratégias, da forma como são adotadas, 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 do fundo. Os métodos utilizados pelo Gestor para gerenciar 

os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais 

que possam ser incorridas pelo fundo. Os Fundos Multimercados Multiestratégia e Multimercado Estratégia 

Específica podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí 

decorrentes.

Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Este documento não se constitui em uma oferta de 

venda e não constitui o prospecto previsto no código de autoregulação da ANBIMA para a indústria de fundos de 

investimento. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais 

e o regulamento antes de investir.

Estes fundos não contam, com a garantia do administrador, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de 

seguro ou do Fundo Garantidor De Crédito FGC. 

Rentabilidades mensais divulgadas são líquidas de taxas de administração e performance. As rentabilidades 

divulgadas não são líquidas de impostos.

Os fundos JGP EQUITY FIC FIM, JGP LONG ONLY FIC FIA E JGP EQUITY FIC FIA estão autorizados a realizar 

aplicações em ativos financeiros no exterior.

Não há garantia que os Fundos Multimercado Multiestratégia terão tratamento tributário de longo prazo. 

A Lâmina de Informações Essenciais encontra-se disponível no site do administrador.

O JGP EQUITY EXPLORER FIC FIM teve seu nome alterado para JGP EQUITY FIC FIM. O JGP EXPLORER 

FIC FIA teve seu nome alterado para JGP EQUITY FIC FIA. Todas as demais características dos fundos 

permaneceram inalteradas.


