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“The President is the CEO of this business that we call America.” 

 

Bill Ackman 

 
Internacional 
A economia global segue em recuperação. Em diversos países, as vendas de bens encontram-se em patamares superiores ao início da 

pandemia, o que, em conjunto com a queda nos estoques, está impulsionando uma retomada em “V” da indústria global. Além disso, a 

procura por moradias maiores, longe dos grandes centros, está levando a um boom na construção residencial. A demanda por serviços segue 

deprimida e sua recuperação depende da evolução da pandemia. Neste sentido, cabe destacar a melhora do quadro nos EUA e a nova 

aceleração de casos na Europa. Em relação à política monetária, o destaque foi a divulgação da nova estratégia do FED, com o objetivo de 

atingir uma inflação média de 2% a.a. ao longo do tempo. Trata-se de uma evolução do sistema de metas de inflação que busca ancorar as 

expectativas de inflação em 2% em um contexto de juros neutros estruturalmente deprimidos. Por fim, o quadro eleitoral americano se 

tornou mais competitivo, com eleitores mais preocupados com os distúrbios em cidades importantes, maior demanda por segurança e, 

possivelmente, pela melhor evolução da pandemia.   

 
Brasil 
A política fiscal tem sido a principal fonte de ruído do cenário doméstico, com discussões sobre prorrogação do auxílio emergencial à 

população mais vulnerável, teto de gastos e o desejo do governo de promover um aumento dos investimentos públicos se somando às 

discussões do Orçamento de 2021 e sobre o formato do programa Renda Brasil, substituto do Bolsa Família. Ainda que a divulgação recente 

do PIB do segundo trimestre confirme a maior contração trimestral da série naquele período, os estímulos monetários e fiscais continuam 

a impactar a economia o que, em conjunto com afrouxamento do isolamento social, continua a afetar positivamente a atividade econômica 

nos indicadores mais recentes. Cabe destacar também que os setores mais aquecidos, representados nos índices de preços ao consumidor 

pelos segmentos de bens duráveis e alimentos, têm apresentado uma maior elevação em seus preços, movimento compensado em parte 

pela continuidade de um desempenho contido dos outros segmentos. Ainda assim, o Banco Central optou por reduzir novamente a taxa 

básica de juro, e manter a possibilidade de novos afrouxamentos. Em nossa visão, dada a evolução do cenário, a autoridade monetária não 

deverá promover novos afrouxamentos da política monetária. 

 
Juros e Câmbio 
A postura acomodatícia dos principais Bancos Centrais do mundo, com destaque para o FED, segue dando suporte aos principais ativos de 

risco globais. A mudança no arcabouço de política monetária, anunciada recentemente pelo Banco Central Americano, amplificou o 

movimento de fechamento de juro real nos EUA. Acreditamos que essa decisão facilitará o cumprimento de suas metas de inflação e 

continuará trazendo impactos positivos para o mercado nesse momento. Amparados nessa visão, nosso maior risco em juros no livro 

internacional passou a ser uma posição comprada em inflação implícita nos EUA. No Brasil, o mês foi de realização mais forte nos mercados. 

A deterioração fiscal e as sucessivas ameaças a estabilidade orçamentária impactaram negativamente a percepção de risco local. Esse 

contexto, aliado ao ambiente de juro atipicamente baixo no país, tem deixado o Brasil numa posição mais frágil. Dessa forma, estamos 

mantendo as posições tomadas em juros e compradas em dólar contra o real. No livro internacional de moedas seguimos com uma posição 

comprada em Euro contra o Dólar por conta da diminuição relativa de juros entre os EUA e o Bloco Europeu. Optamos por encerrar a posição 

comprada em ouro. 

 

Bolsa 

No mês o Ibovespa caiu 3,4% devido à novas incertezas políticas e uma percepção pior em relação a situação fiscal. Optamos por reduzir 

nossa exposição bruta e líquida no mercado doméstico pela percepção de pior risco x retorno. Esta redução de risco interno foi compensada 

pelo aumento das nossas posições externas, que continuam a se beneficiar do ambiente de juros baixos e recuperação econômica pós-

Covid. O S&P e o Nasdaq subiram 7,0% e 11,0%, respectivamente, obtendo quinto mês seguido de alta. Conseguimos gerar Alpha tanto nas 

nossas posições externas quanto domésticas. Continuamos a focar principalmente no setor de tecnologia, aonde continuamos vendo 

oportunidades de expansão e diversificação da carteira. Todos nossos fundos continuam tendo retornos relevantes acima dos Benchmarks, 

com uma volatilidade inferior, o que confirma nossa gestão de risco e alocação preferencial em Ações. 
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Rendimentos em Agosto de 2020  

FUNDOS Mês 
Acumulado 

ano 
Desde 
o Início 

Data 
de Início 

Patrimônio 
(R$ mil) 

Taxa de 
Administração 

Taxa de   

 Performance 

RENDA VARIÁVEL        

Occam FIC FI Ações* -2,24% -6,84% 183,37% 08/05/2012 837.203 2,00%a.a. 20% sobre IBOV 

Ibovespa -3,44% -14,07% 64,61%     

Occam Long & Short Plus FIC FIM 3,11% 7,33% 159,56% 19/12/2012 430.300 2,00%a.a. 20% sobre CDI 

% CDI                1932% 345% 166%     

Occam Long Biased FIC FIM* 4,30% 12,92% 153,26% 15/04/2014 58.690 2,00%a.a. 20% sobre IPCA+6 

IPCA+6% 0,86% 4,85% 98,51%     

MULTIMERCADO        

 Occam Retorno Absoluto FIC FIM 2,36% 9,47% 191,90% 10/01/2013 2.970.405 2,00%a.a. 20% sobre CDI 

% CDI                1466%      446% 201%     

 Occam Institucional II FIC FIM 0,40% 2,55% 112,74% 06/07/2012 1.398.556 1,00%a.a. 20% sobre CDI 

% CDI                  250%        120% 110%     

 Occam Equity Hedge FIC FIM 1,20% 5,14% 219,61% 22/03/2010 1.960.822 2,00%a.a. 20% sobre CDI 

% CDI                 749%        242% 141%     

* Por alterações em regulamento, os fundos Occam FIC FI Ações e o Occam Long Biased FIC FIA mantêm os seus históricos junto à Anbima a partir de 08/05/2012 e 15/04/2014, respectivamente. 

Occam Brasil Gestão de Recursos 

Rua Dias Ferreira, 190  
Sala 401 Leblon - Rio de Janeiro RJ 
CEP 22431-050 

BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Av. Presidente Wilson, 231 
11º, 13º e 17º andares Centro - Rio de Janeiro RJ 
CEP 20030-905 
 
 
 
 
 

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 
Cidade de Deus - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara  
Osasco - SP  
CEP: 06029-900 
 
 


