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 Após um segundo trimestre que marcou nossa geração, entra-

mos no segundo semestre de 2020 com uma visão mais cons-

trutiva para o futuro, com a velocidade da retomada, tanto 

no exterior quanto no Brasil, tendo surpreendido a todos. 

Após ficarmos totalmente atordoados com a infinita quanti-

dade de informações, prognósticos e previsões que o início da 

pandemia havia trazido simultaneamente e finalmente, ape-

sar da pandemia ainda não ter chego ao fim, conseguimos 

enxergar novamente um pouco de racionalidade e previsibili-

dade no mercado. 

Com a poeira “baixando”, voltamos a olhar para dentro de 

casa, o qual havia compreensivelmente sido deixado em se-

gundo plano, e nos preocupamos com o que vimos. 

Ao fim da Segunda Grande Guerra os países aliados se uni-

ram para, em conjunto, planejar como reconstruir a Europa, 

que havia sido quase completamente destruída na batalha, 

sabendo que estavam diante de um desafio homérico e que 

nenhuma solução de curto prazo seria boa o suficiente. Nas-

cia assim o Plano Marshall, que desempenhou um papel fun-

damental na retomada da economia daquela época e demorou 

muitos anos para reconstruir os alicerces que permitiram essa 

retomada. 

Podemos afirmar, com as devidas ressalvas e proporções, que 

a sociedade que irá emergir no pós-pandemia terá desafios 

equivalentes, tanto do ponto de vista econômico, com muitas 

economias bastante fragilizadas, quanto do ponto de vista 

social, com o crescente aumento da polarização criando bar-

reiras para a tomada de decisões construtivas de longo prazo 

para a sociedade. Decisões que serão de vital importância, 

dado o tamanho do desarranjo econômico e social que viven-

ciamos a nível global. 

O boom informacional que pegou a todos nós no início da 

pandemia passou, deixando para trás os mesmos problemas 

históricos que sempre assombrou os brasileiros: desequilíbrio 

fiscal, risco de inflação e políticas ineficientes, só que dessa 

vez com uma pitada global a mais de incerteza. 

Essa incerteza, que paira sobre os impactos efetivos da pande-

mia sobre nossa economia, ainda bastante debilitada, tam-

bém está presente no pensamento de todos os entes do mer-

cado sobre quais serão os próximos passos do governo, que 

recentemente experimentou o poder dos gastos públicos so-

bre a aprovação do eleitorado. 

Entre discussões sobre as políticas sanitárias de enfrentamen-

to ao COVID, a manutenção de políticas sociais e a queda de 

arrecadação em diversas esferas governamentais, o que ficou 

cada vez mais claro para o mercado é a dificuldade, e até a 

falta de empenho, do governo em tomar medidas impopula-

res, mas necessárias, nesse período que antecede as eleições 

municipais previstas para o final do ano. 

Diante desse cenário difícil que se apresentava no horizonte, 

decidimos aumentar as proteções que tínhamos na carteira e 

focamos em aumentar as posições nas empresas que nós con-

sideramos que estão estrategicamente posicionadas para se 

beneficiar das oportunidades que a crise proporciona, seja 

pela evolução do “digital”, pela mortalidade de concorrentes 

(consolidadores de mercado), ou pela evolução da economia 

circular. 

Nesse trimestre, o Ibovespa fechou em queda de -0,4% com o 

aumento da percepção de risco doméstico ficando mais evi-

dente a partir de agosto, sendo que o índice teve queda de      

-8,0% em agosto e setembro. Apesar da queda do Ibovespa, o 

fundo Mogno Amazônia conseguiu uma rentabilidade positi-

va de +1,5% no trimestre.  

Os principais detratores do fundo Mogno foram as posições 

de Real Estate (Aliansce e Jereissati) e Utilities, que contribu-

íram com -2,0% e -1,1%, respectivamente. Os contribuidores 
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 foram, Materials (Vale) e Industrials (Localiza), que contribu-

íram 2,0% e 1,5%, respectivamente, como ilustra o gráfico 

abaixo.  

Como falamos em nossa primeira carta, para familiarizar 

você, nosso leitor, com nosso processo de investimento ire-

mos explicar em nossas cartas trimestrais uma posição rele-

vante que temos e os motivos para tal investimento. 

Nesse trimestre, iremos apresentar uma posição que, apesar 

da valorização recente, ainda possui ao nosso ver, uma das 

melhores relações risco/retorno do mercado: Eneva. 

Eneva 

Se existe uma empresa que personifica o ditado popular “O 

que não me mata, me torna mais forte”, essa empresa é a Ene-

va.  

Com a queda do “Império X” de Eike Batista, em 2014, a 

MPX, focada em energia termelétrica, foi comprada pela 

E.ON, multinacional alemã do setor de energia, trocando seu 

nome para Eneva. Em paralelo, o Grupo Cambuhy da família 

Moreira Salles comprou a OGX Maranhão, focada em explo-

ração de gás, alterando seu nome para PGN (Parnaíba Gás 

Natural). 

 Em 2016 as empresas se fundiram sobre o nome Eneva, con-

trolando tanto a exploração, quanto a geração de energia.  

Durante essa transição a empresa sofreu com atraso em obras 

e uma posterior entrada em recuperação judicial para reestru-

turação das dívidas da empresa, finalizada em meados de 

2016. 

Desde então, a Eneva surpreendeu a todos com seu modelo de 

receita seguro (grande parte de sua geração de caixa é prove-

niente da receita fixa) e constante crescimento (aquisição de 

novas usinas e aumento da capacidade instalada das usi-

nas  existentes). 

Hoje a Eneva conta com 8 usinas, entre operacionais e em 

desenvolvimento, representando uma capacidade instalada de 

2,7 GW (11% da geração a gás natural no Brasil):

Fonte: Eneva, Mogno Capital 

Bons ativos, receita recorrente, e o diferencial do mode-
lo R2W 

O investimento em usinas termelétricas é de longo prazo, 

capital intensivo, com barreiras naturais de entrada, com os 

empreendimentos regulados pelo estados e com o valor do 

ativo sendo relevante dentro valor da companhia. Além disso, 

a receita da Eneva é proveniente, quase em sua totalidade, do 

mercado regulado de energia, sendo dividida em Receita Fixa 

e Receita Variável. 

Receita Fixa: A usina é remunerada apenas pela sua disponi-

bilidade, ou seja, mesmo que ela não gere energia a receita 

não será afetada. 
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Receita Variável: Quando a usina é acionada, ela recebe o 

CVU (custo variável unitário) destinado a pagar as despesas 

da geração de energia. 

A Eneva é pioneira do Modelo R2W (reservoir to wire), onde a 

usina de geração de energia fica nas imediações do poço onde 

é extraído o gás natural, diminuindo os custos de operação e 

fornecendo um diferencial competitivo para futuros leilões. 

Além do Complexo de Parnaíba, que está se expandindo com 

os projetos de Parnaíba V e VI, destaque para a exploração do 

gás da Bacia de Azulão, no Amazonas, o qual será liquefeito e 

enviado via caminhões por 1,1 mil km até a UTE de Jaguatiri-

ca, em Roraima, com previsão para início de operação em 

meados de 2021. 

 

Segurança Energética, o importante papel do gás na 

Matriz Elétrica Brasileira no futuro 

O setor elétrico brasileiro vem passando por uma mudança 

no perfil de sua matriz geradora, com o aumento da partici-

pação de fontes renováveis intermitentes, como a eólica e a 

solar. Além disso, todos os empreendimentos hidrelétricos 

recentes são de usinas a fio d'água (não existe um reservatório 

relevante para garantir o fornecimento de energia em casos 

de estiagem).  

Como vemos a seguir, no Plano Decenal de Expansão de 

Energia Elétrica 2020-2029, o foco dos investimentos será nas 

energias renováveis (intermitentes) e nas térmicas a gás natu-

ral, justamente o foco da Eneva. 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica - EPE 

O investimento em usinas térmicas a gás é necessário para 

manter a Segurança Energética do Sistema Elétrico de Potên-

cia, sendo uma fonte onde é possível controlar a produção. 

Das fontes disponíveis nesse modelo, atualmente o gás natu-

ral é a mais barata, e o Brasil ainda conta com uma grande 

quantidade de usinas movidas a óleo diesel e carvão, mais 

caras e poluentes e que deverão ser convertidas oportuna-

mente. 

Além disso, é importante ressaltar o papel que a Geração 

Distribuída terá para a complexidade do planejamento da 

operação do sistema elétrico, sendo que é esperado que cada 

vez mais esses pequenos prosumidores (consumidores que 

também geram energia) dificultem a previsibilidade de gera-

ção até a evolução da tecnologia de armazenamento de ener-

gia via bateria de lítio, que ainda é muito cara e inviável do 

ponto de vista comercial 

Considerando todos esses pontos, fica claro que haverá um 

crescimento relevante na geração a gás natural, especialidade 

da Eneva e onde ela possui vantagens competitivas claras, 

com experiência na estruturação de projetos e know-how téc-

nico relevante. 
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Mais Gás = Mais Valor. O Novo Mercado do gás, os 

ativos da Petrobrás e leilões de gás em 2020 

No segundo trimestre de 2020 foi aprovado na Câmara dos 

Deputados o Marco do Gás onde, entre outros itens, o mono-

pólio da Petrobras na distribuição de gás será quebrado e a 

criação de um mercado secundário de comercialização de gás 

(possui características similares ao Mercado Livre de Energia) 

será criado. 

Esse movimento tem potencial para aumentar cerca de 2% o 

uso do gás na matriz energética total brasileira, abrindo mui-

tas avenidas de crescimento para a companhia, tais como: 

renovação dos contratos das termelétricas já existentes, abas-

tecidas com gás externo ao complexo de parnaíba (em caso de 

não se encontrar gás nas buscas exploratórias), distribuição 

de gás para grandes clientes em diversas regiões, operação de 

terminais de gás que serão construídos para esse novo merca-

do entre outros. 

Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia - EPE 

Além de possuir um modelo de receita previsível e uma posi-

ção privilegiada para se beneficiar do crescimento do setor 

elétrico e do mercado de gás natural, a Eneva tem buscado, 

com disciplina, ativos no mercado onde possam gerar mais 

valor, de forma inorgânica, aos seus acionistas.  

Esse movimento foi visto na tentativa fracassada de aquisição 

da AES Tietê (empresa de geração hidrelétrica, muito com-

plementar ao modelo de receita da Eneva) e vemos várias 

opcionalidades de aquisições, tais como: 

• Polo de Urucu da Petrobrás: Complexo que possui sete 

campos de produção, uma UPGN (Unidade de produção de gás 

natural) e gasodutos que o ligam até Manaus e adjacências. 

 
• Leilão de blocos de exploração no Norte: A ANP preten-

de realizar no final de 2020 leilões exploratórios em regiões ao 

campo de Azulão, que irão viabilizar empreendimentos futuros 

na região. 

 
• Gás do pré-sal: Com a criação do novo mercado do gás já 

existe estudos para utilização do gás do pré-sal, hoje reinjetado 

nos poços de petróleo, para assim viabilizar a construção de 

usinas termelétricas principalmente na região sudeste do Bra-

sil. 

 
Apesar da alta valorização já apresentada, vemos a Eneva 

como uma das empresas mais bem posicionadas para ser uma 

vencedora em um setor altamente resiliente e em constante 

crescimento, com diferenciais competitivos claros e robustos 

além de um histórico bem sucedido de boas decisões de aloca-

ção de capital, sempre gerando valor aos acionistas. Vale res-

saltar também a recente formação de um bloco de acionistas 

minoritários entre os tradicionais fundos de ações Atmos, 

Dynamo e Velt conhecidos pelo seu ativismo e proteção dos 

interesses dos minoritários. 

Tudo o exposto nos deixam confortáveis quanto a essa tese, 

sabendo que mesmo em momentos de alto estresse, como foi 

no caso do COVID, a empresa continuará numa posição con-

fortável, sendo estratégica para o Brasil e pavimentando seu 

crescimento. 

 

Obrigado a todos, 

Equipe Asset Mogno Capital 
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Performance Acumulada 

M o g n o  A m a z ô n i a  

Alocação Por Setor 

Rentabilidade (%) em R$ 

               Mogno 

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum. 

2020  -3,4% -5,8%  -24,5% 8,8% 8,3% 9,7% 7,3% -2,1% -3,3%      -9,8% -9,8% 

Ibovespa  -3,9%  -8,4%  -29,9% 10,3% 8,6% 8,8% 8,3% -3,4% -4,8%      -20,1% -20,1% 
*Início: 22 de janeiro de 2020                 

Informações: 

Público Alvo: O FUNDO é destinado a investidores em geral nos termos da regulamentação 
em vigor, definidos pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). 

Filosofia de Investimento: O FUNDO investe em fundos de investimento e ativos financei-
ros e/ ou modalidades operacionais que apresentem potencial de valorização acima dos 
índices de mercado e consigam identificar oportunidades de investimentos com preservação 
de capital e ganho de poder de compra ao longo do tempo. 

Objetivo: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% 
(noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do CSHG PETREA FIA. A 
política de investimento do Fundo Master consiste em investir no mínimo 67% de sua cartei-
ra em: ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados 
como nível II e III, com o objetivo buscar retornos reais no longo prazo, através do investi-
mento em ações. 

Informação Legal   
Gestor Mogno Capital Investimentos               

Administrador e Controladoria BTG  Pactual 

Custódia BTG  Pactual 
Auditor EY 

Domicílio Brasil 

Início 22 de janeiro de 2020 

Moeda base Reais (R$) 

Patrimônio Líquido 9.115.831,62 

Média de Patrimônio Líquido 12M 6.206.043,56 

Patrimônio Líquido da Estratégia 37.503.361,03 

Características   
Taxa de administração máxima* 1,50% a.a. 

Taxa de performance 15% do que exceder o benchmark 

Benchmark IPCA + IMA-B 

Tipo Anbima Ações Livre 
Aplicação inicial R$ 5 mil 

Movimentação mínima R$ 1 mil 

Horário para movimentação 15h30 
Prazo de cotização para resgate D+15 (corridos) 

Prazo de liquidação para resgate D+2 (úteis) 
  * soma das duas cascas 

Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do  
Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de 
investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise d e período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se responsabiliza pela publicação acidental de  
informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material.  

Disclaimer 

Nota do Gestor: As discussões sobre o financiamento do Renda Cidadã, o novo Bolsa Família, aumentaram o grau de incerteza sobre 
a situação fiscal do Brasil no médio e longo prazo, o que levou a bolsa a novamente apresentar queda, fechando o mês em      –4,8% 
com queda acumulada no ano de –18,2% com as principais perdas ocorrendo nos setores de Energia e Consumo Discricionário. 

O Fundo Mogno Amazônia teve queda de –3,3% no mês (contra –4,8% do Ibovespa), acumulando queda de –9,8% desde o ínicio 
(versus –20,1% do Ibovespa no mesmo período). Os principais destaques negativos foram Cosan, Cosan Logística e B3, com queda 
superior a 15%, e os destaques positivos foram Iochpe, Gerdau e Localiza. 
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Disclaimer 

 

Esta apresentação foi elaborada pela Mogno Investimentos Ltda. (“Mogno Capital”) para fins meramente informativos e para uso exclusivo de seu destinatário 

(“Destinatário”). 
 
As informações contidas nesta apresentação foram fornecidas pelas partes envolvidas nas operações descritas neste documento, sejam clientes, funcionários ou 

assessores (“Partes Envolvidas”) e obtidas junto a outras fontes públicas, sendo que a Mogno Capital não realizou uma verificação independente destas informa-

ções. Quaisquer projeções ou previsões contidas nesta apresentação são baseadas em suposições e estimativas subjetivas sobre eventos e circunstâncias que ainda 

não ocorreram e estão sujeitos a variações significativas. Dessa forma, não é possível assegurar que quaisquer resultados oriundos de projeções ou previsões 

constantes deste documento serão efetivamente verificados. 
 
A Mogno Capital e seus diretores, funcionários e representantes não expressam nenhuma opinião, nem assumem qualquer responsabilidade pela suficiência, 

consistência ou completude de qualquer das informações aqui apresentadas, ou por qualquer omissão com relação a esta apresentação. Nenhuma das pessoas 

mencionadas neste parágrafo será responsável por quaisquer perdas ou danos de qualquer natureza que decorram do uso das informações contidas neste docu-

mento, ou que eventualmente sejam obtidas por terceiros por qualquer outro meio. A Mogno Capital não assume responsabilidade pela conclusão das opera-

ções descritas neste documento e seu conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. 
 
Esta apresentação é válida somente nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões. A Mogno Capital não assume nenhuma responsabi-

lidade em atualizar, revisar, retificar ou anular esta apresentação em virtude de qualquer acontecimento futuro. 
 
Opiniões relacionadas a esta apresentação que eventualmente sejam expressas pela Mogno Capital, devem ser consideradas unicamente como uma sugestão de 

melhor maneira de conduzir os diversos assuntos relativos ao Destinatário. Não é obrigação da Mogno Capital implementar os procedimentos apresentados 

neste documento, bem como a Mogno Capital não é responsável por qualquer falha em quaisquer negociações ou operações relativas a esta apresentação. Ne-

nhum investimento ou decisão financeira deve ser baseada exclusivamente nas informações aqui apresentadas. 
 
Todas as informações contidas nesta apresentação devem ser mantidas pelo Destinatário de forma estritamente confidencial e só podem ser divulgadas pelo 

Destinatário a seus agentes, representantes, funcionários ou consultores que tenham concordado em tratar tais informações de forma confidencial. 

 

 

 

 

 

 

Glossário 

Ações: Menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Confere ao titular, o acionista, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas. 

Administrador: A instituição financeira, em geral um banco, responsável por todas as responsabilidades requeridas para gerir um fundo ou conta. 

Alavancagem: Investimentos feitos em excesso ao total de capital disponível com capital emprestado. Expresso como % do total de ativos. 

Benchmark: Indicador de performance de um ativo para fins de comparação. Tal indicador pode ter como base um índice ou ser especialmente personalizado para melhor atender a 

estratégia de investimento. 

Bonds: Títulos de dívida que o emissor vende ao mercado para levantar capital. Em contrapartida, este se compromete a repagar seus credores (detentores dos bonds) com juros que 

seguem regras e um cronograma pré-determinado. 

Bonds Corporativos: Bonds emitidos por uma corporação para levantar capital. São considerados mais arriscados que bonds soberanos. 

Bonds Soberanos: Bonds emitidos por governos.  

Bps: Basis points, um centésimo de ponto percentual (1bp = 0,01%) 

Commodities: Um bem ou recurso que apresenta pouca ou nenhuma diferença qualitativa entre produtores. 

Custodiante: Instituição financeira responsável pela gestão e guarda dos ativos do investidor. 

Derivativos: Instrumento financeiro ou contrato cujo valor está atrelado ao valor de outro ativo do qual ele é derivado. 

Dividendos: Montante pago regularmente por uma empresa a seus acionistas utilizando-se de seus lucros ou reservas. 

Duration: Medida aproximada da sensibilidade de um bond a mudanças na taxa de juros. Bonds com vencimentos mais longos e Yields menores tendem a possuir um duration mais 

elevado. ao seu preço de aquisição. 

ETF (Exchange-Traded Fund): Veículo de investimento criado para atingir alguma estratégia de investimento específica e que é operado na bolsa como uma ação.  

Exposição: Quantidade de ativos investidos em um mercado em relação ao total de ativos gerenciados. 

FED Funds Rate (Taxa): Taxa de empréstimo de um dia utilizada por instituições financeiras para emprestarem fundos umas às outras para manterem suas reservas bancárias compul-

sórias no Federal Reserve. 

Flattening: Processo de redução do diferencial de rentabilidade entre títulos de renda fixa longos e curtos. Pode acontecer via aumento do 

juro curto, queda do juro longo, ou por uma combinação de movimentos na curva.  
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Fundo de Fundos: Fundo que investe na compra de cotas de outros fundos, que podem ou não seguir um padrão setorial ou de estratégia. Conhecido no Brasil como fundo de 

investimento em cotas (FIC). 

Fundo de Renda Fixa: Fundo que investe em ativos de Renda Fixa. 

Futuro (Contrato): Contrato que determina a compra/venda de um ativo em uma data futura. 

Ganho de capital: Lucro proveniente do aumento do valor de mercado de um ativo.  

Grau de Investimento (investment grade): Nível de rating de crédito atribuído a entidades que possuem um baixo risco de calote em seus compromissos financeiros. 

Grau Especulativo (junk grade): Nível de rating  de crédito atribuído a entidades que possuem um elevado risco de calote em seus compromissos financeiros. 

Hedge Funds (Fundos Multimercado): Um veículo de investimento que busca preservar o capital do investidor através de estratégias diversificadas, podendo atuar em diferentes merca-

dos e fatores de risco com instrumentos financeiros variados. 

Libor (London Interbank Offered Rate): Taxa que indica o juro cobrado em empréstimos entre grandes bancos por curtos períodos de tempo. Existem diferentes "Libors" para diferen-

tes prazos, todos eles considerados curtos, e muito utilizados como referência em todo o sistema global de crédito. Equivalente ao CDI no Brasil. 

Libor-OIS Spread: Diferencial de juro entre a Libor e o OIS  

Liquidez: Medidor da capacidade de negociar um ativo em quantidade. Um mercado líquido é caracterizado por fornecer volume suficiente de transações para que investidores possam 

comprar e vender sem afetar os preços individualmente. 

Long (Posição Comprada): Estratégia em que o investidor se beneficia com o aumento do preço de um ativo. 

Maturity: Vencimento. Em geral aplicado a títulos de renda fixa. Data em que o devedor se compromete a devolver o principal ao credor. 

MSCI Global: Índice de 1,643 ações globais de mercados desenvolvidos como definido pela MSCI. Comumente utilizado como benchmark por fundos de ações globais para compara-

ção de performance. 

Múltiplo: Razão entre o valor da empresa e determinadas métricas de balanço ou resultado 

Nota Estruturada: Instrumento financeiro criado com derivativos que permite ao investidor ter uma exposição personalizada de risco. Por serem criadas de maneira personalizada, o 

investidor paga taxas pela criação deste instrumento, que em geral apresentará liquidez limitada ao longo de sua vida. 

OIS (Overnight Index Swap): Uma troca (swap) de fluxos de pagamentos entre duas contrapartes que envolve a troca de uma rentabilidade pós-fixada de uma parte pela rentabilidade 

pré-fixada da outra parte. Neste caso, a taxa referência na perna pós-fixada é a taxa overnight, que nos EUA é a taxa FED Funds. 

Perpetual: Um bond sem data de vencimento. O devedor não precisa fazer a devolução do principal neste tipo de bond, apenas o pagamento de juros periódicos na perpetuidade. São 

muito similares a ações com pagamento de dividendos. 

Prêmio de risco: Rentabilidade adicional requerida pelos investidores ao aplicarem em ativos com risco versus as taxas livres de risco 

Principal: Geralmente se refere ao montante total emprestado pelo credor ao devedor e que deverá ser devolvido na sua totalidade, além dos juros, até o vencimento da dívida. 

Rating de Crédito: Uma estimativa da capacidade de uma entidade de cumprir seus compromissos financeiros. Agências de rating como a Standard & Poors, Moody's e Fitch emitem 

relatórios ao mercado avaliando esta capacidade em organizações, governos e outros. 

Renda Fixa: Classe de ativos composta por títulos de dívida que pagam juros ao investidor. Renda fixa pode ser pré-fixada (júros pré-determinados) ou pós-fixada (juros dependente de 

algum fator externo, como a inflação, por exemplo). 

S&P500: Standard & Poor's 500 é um índice da bolsa americana que engloba as ações das 500 maiores empresas do país por valor de mercado. É o índice de ações mais acompanhado 

dos Estados Unidos, similar ao índice Ibovespa no Brasil. 

Sharpe: O índice de Sharpe é um medidor de retornos ajustado ao risco. Calculado fazendo a subtração do retorno livre de risco do retorno anualizado e então dividindo pelo desvio 

padrão dos retornos. 

Spread de risco: Diferença de juros entre a taxa livre de risco e a taxa cobrada de tomadores com risco de crédito 

Sell-Off: Movimento forte de venda de algum ativo. 

Short Selling (posição vendida a descoberto): Estratégia em que o investidor se beneficia com a queda do preço de um ativo. 

T-Bill: Dívida de curto prazo do tesouro americano com prazo de vencimento de até um ano. 

TED Spread: Diferença em percentagem entre a taxa Libor de 3 meses na moeda americana e a remuneração dos bilhetes de tesouro americano (T-Bill) de 3 meses. Usualmente 

utilizado pelo mercado como medidor de risco sistêmico. 

VIX: Índice de volatilidade implícita do S&P500, calculado a partir das opções sobre este índice para um prazo de 30 dias. 

Volatilidade: Medidor da variabilidade de retornos de um mercado, fundo ou instrumento financeiro. Para um fundo, volatilidade normalmente é um medidor de risco, calculado 

como o desvio padrão anualizado dos retornos mensais. 

Yield: Retorno produzido anualmente por um investimento até o vencimento. Medido como o percentual da renda gerada por ele sobre o valor de par. 

YTM: (Yield to Maturity): Retorno produzido anualmente por um investimento até o vencimento. Medido como o percentual da renda gerada por ele sobre o preço do título. 


