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No Brasil, o Ibovespa, principal índice do mercado acionário local encerrou o mês em queda de 2,91%. O mês de março foi 

conturbado aos investidores de risco. A volatilidade, segue pautada ainda tanto pelo cenário político local repleto de ruídos (seja do ponto 

de vista econômico, como corporativo), a qual soma-se ao cenário de imprecisão externo sobre os próximos passos do Fed (em relação 

quando os juros começaram a cair por lá) e o estresse momentâneo visto nos mercados financeiros europeu e dos EUA, porém 

rapidamente contornado. Isso, sem mencionar na China que as tratativas da Evergrande com a renegociação junto a seus credores 

caminham em meio ao fim das medidas do Governo de Beijing quanto a anti-covid (que dá um certo “Gás” a indústria extrativa local 

tupiniquim). Esse, fluxo de notícias acabou impactando o ritmo de negócios, além é obvio da safra de divulgação dos informes financeiros 

do 04ºT2022 e do ano fechado de 2022 que foram apresentados até 31 de março (os números mostraram os desafios que os juros estão 

revelando a diversas empresas, mas evidencia também que existem dezenas de companhias lucrando e apresentando números até certo 

ponto fascinantes). Por fim, no gráfico abaixo podemos ver a evolução do Ibovespa por volta das últimas décadas. 

 

Sobre o dólar norte-americano medido pela Ptax, encerrou o último mês cotado a R$5,0804; uma baixa de 2,45%, em relação ao 

mês anterior e no acumulado dos últimos 12 meses apresenta variação de +7,23%. A moeda, embora tenha se apreciado em relação ao 

dólar estadunidense no derradeiro mês, vinha nos últimos períodos se depreciando, porém, em patamar relativamente estável 

nominalmente. Entretanto, o mantra de “não se pode perder o patamar mínimo de competitividade” (Fator Real) se mantem e cabe ao 

BCB estar atento e executar a política cambial para proteger esse patamar (em perspectiva real), do real em relação ao dólar, nesse caso, 

algo entre R$5,00 a R$5,20. Se por ventura for necessário, existe uma heterodoxia que pode ser feita, mas caberia ao Tesouro Nacional 

elabora-la, por ora, não vejo sinais de que se houvesse a demanda, isso ocorreria como crível a sua execução. Ademais, existem fatores 

pontuais afetando a dinâmica da nossa moeda. No cenário internacional, as incertezas começam a se diluir e a retomada de uma demanda 

mais firme chinesa por produtos brasileiros tendem a gerar pressão por apreciação do real. Além disso, o Fed em processo à frente do 

BCB, tende a ampliar os ganhos de arbitragem com a nossa moeda e logo gerar a pressão por fluxo quanto a diferencial de juros e logo 

demanda pela nossa divisa. Por fim, em termos de ampliação do real frente ao dólar, devemos ter em 2023 uma desaceleração do ímpeto 

de crescimento das principais economias mundiais, a exceção da China que deve aumentar seu patamar de crescimento (embora eu ainda 

siga duvidando que a meta seja alcançada), além disso a Índia deve seguir apresentando crescimento surpreendente (Aguardando a 

Externalidade Indiana advinda com êxodo rural quando ocorrer, pois, quase 900 milhões de habitantes de um total de 1,1 bilhão ainda 

moram no campo – o movimento para as cidades será intenso quanto a esse aspecto demográfico, se hoje é aproximadamente 20% 

cidade e 80% campo, quando for 66% cidade e 34% campo, quais oportunidade de negócios surgirão ao Brasil?).  

DESEMPENHO DOS MERCADOS 



 

 

Não obstante, a médio prazo e longo, a busca por ativos descontados com maior perfil de risco por parte de investidores 

internacionais deve vir a elencar o direcionamento de mobilidade de capitais ao Brasil. Pois, diante do fato quanto ao conflito militar no 

Leste Europeu envolvendo antigos membros da extinta U.R.S.S. (Rússia e Ucrânia), o esperado (Já começou a ocorrer em 2022, ver os 

dados das Contas Externas, em especial de IDP em relação ao últimos anos) é que o mercado brasileiro seja opção a capitais que iriam 

anteriormente para aquela parte do globo e vizinhança, além do fato do mercado passar a se direcionar a fatores mais fundamentais, 

dado tudo o mais constante, pois a médio prazo a expectativa é de manutenção do crescimento econômico, envio de dólares das nossas 

multinacionais para o Brasil, entrada via IDP (Investimento Direto no País), além de recursos destinados ao mercado financeiro com vistas 

a aproveitar o preço altamente descontado dos ativos em mercado bursátil. Novamente, a questão é não perder o patamar mínimo de 

competitividade. E nem de fazer loucuras quanto overdose de estímulos fiscais numa economia onde a demanda potencial está quase em 

semelhança à demanda efetiva, ou seja, não existe capacidade para elevar de forma extraordinária e contínua estimulo ao consumo 

familiar em face a falta de capacidade produtiva local (Ver parte Macro Brasil, pois existem alguns fatores de melhora na esfera Industrial 

como redução da escassez de matérias primas que vinha ocorrendo e aumento de ociosidade fabril), mas auxilia na estabilização da 

moeda e nas contas do Balanço de Pagamentos.  

Por sua vez, nos Estados Unidos, os principais índices acionários encerraram o mês com desempenho positivo. Isso, se deu em 

virtude da assimilação dos investidores sobre uma possível recessão em 2023 da economia dos EUA por parte de alguns quanto a crença, 

o que traia consigo um ciclo de cortes sobre os Fed-funds, em meio ao noticiário tenso quanto alguns agentes privados do setor financeiro 

terem apresentado problemas de liquidez (SVB, Signature e First Republican Bank), onde a FIDC (O FGC, dos EUA, no primeiro caso), o 

Fed, além de um Pool de Bancos Grandes atuaram para suavizar e contornar o problema pontual. Não obstante, ainda em reflexo ao 

cenário sem crise bancaria, haja vista, o Fed ter voltando a injetar liquidez no sistema (expandir seu balanço), existe a percepção do 

mercado quanto ao atual movimento da Autoridade Monetária sobre seu “start” de redução dos juros básicos no voo atual (acreditando 

que os índices de inflação perderão vigor com os efeitos de segunda ordem do ciclo de juros quanto a impulso-resposta, além de efeitos 

negativos do fator pontual gerar alguma prudência). Haja vista, que alguns dados econômicos terem vindo acima do esperado, num 

contexto de economia ainda acima do pleno emprego por lá também, mas que encaminha para sair da condição de acima do pleno 

emprego para o pleno emprego dentro do espaço de curto prazo (Payroll e projeções do Fed). Diante disso, o índice Dow Jones, que mede 

o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, obteve rentabilidade +1,9%, enquanto o S&P 500, que engloba as 500 

principais empresas dos EUA, encerrou o período com resultado de +3,5%. Já o Nasdaq, Setor de Tecnologia, que engloba as principais 

empresas do mundo Digital, tais como “Apple, Microsoft, Facebook, Amazon e Google”, registrou no último mês variação de +6,7%.  



 

 

 

 

 

 
 

Em relação ao último mês, o desempenho do CLIC FIA foi positivo em +7,29%, ante desvalorização de -2,91% do Ibovespa. Segue, 

na tabela abaixo, as rentabilidades do Fundo em prazos mais dilatados de tempo com vistas a demonstrar a boa performance. Uma vez 

mais, em perspectiva quanto a Valuation e P/L, com foco numa visão de horizonte de investimento de longo prazo aparentam existir 

ativos interessantes e com alto potencial de retorno. Não obstante, ainda salta aos olhos o valor dos ativos locais quando mensurados em 

moeda estrangeira forte, por exemplo, em Euro e dólar. O patamar de desconto (fator positivo) propicia um atrativo ao investidor 

estrangeiro para posicionamentos. Talvez, a questão chave seja a paciência dos investidores até o mercado passar a precificar um aspecto 

mais racional para estes ativos. 

  Rentabilidade Clic Ibovespa 

No Mês  +7,29% -2,91% 

No Ano  +3,56% -7,16% 

Últimos 12 meses +8,38% -15,10% 

Últimos 36 meses +141,70% +39,53% 

Últimos 60 meses +169,04% +20,33% 

Últimos 72 meses +149,30% +56,78% 

Últimos 84 meses +254,50% +103,54% 

● Aplicações no mês : R$83,5 mil 

● Resgates no mês : R$98,4 mil 

● Patrimônio Líquido: R$23,3 milhões 

Público Alvo: Pessoas 
Físicas* – restrito a critério 

do administrador 
Tributação: 15% sobre o 

Ganho de Capital 

Data de Início do Fundo: 
03/04/1997 

Conversão das cotas no 
resgate: D+1 

Pagamento dos resgates: 
D+4 

Taxa de Administração:  1,7% ao ano 
- Rentabilidade divulgada do Clic, não é líquida de impostos. 

DESEMPENHO DO CLIC FIA 



 
- Retornos Passados não são garantia de Retornos Futuros. 

- Investimentos envolvem riscos e podem ensejar perdas. 

- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo FGC. 

                                                                                                  

 

 

 

 

Já o gráfico abaixo consolida o desempenho acumulado nos últimos doze meses dos principais benchmarks de mercado. 

 

 

- Rentabilidade divulgada do Clic, não é líquida de impostos. 
- Retornos Passados não são garantia de Retornos Futuros. 
- Investimentos envolvem riscos e podem ensejar perdas. 
- Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador 
ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo FGC. 

 



 
 

 

 
Em relação aos ativos pertencentes junto a carteira do fundo CLIC FIA, permanecemos céticos e sem alterar a crença quanto a tese 

de investimentos. Embora, alguns fatores já descritos anteriormente venham a pesar negativamente. Entretanto, em relação ao contexto 

atual, que permanece recheado ainda de percalços quanto ao desenrolar dos desenvolvimentos dos mercados financeiros, enxergamos 

oportunidades. Logo, se segue a estratégia de alocação de recursos em empresas líderes em seus respectivos setores de atuação tendo 

como destaque, em especial, o Setor Elétrico, dando ênfase conforme prevê o Regulamento do Fundo quanto a sua Política de 

Investimentos em as ações de CEMIG.  

No quadro a seguir sintetizamos o desempenho de cada ativo da carteira do Clic, no último mês e no acumulado do ano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante, ainda mantemos a visão de contrapor o momento atual conturbado junto a conjuntura, através da celebre parte da 

Teoria Geral de Keynes, onde o ilustre Economista argumenta através do seguinte receituário para o diagnóstico como tal: “Que os 

investidores devem deslocar a sua mente para o longo prazo”. Por isso, uma outra celebre expressão da Teoria Geral se encaixa bem: “O 

espetáculo dos mercados modernos de investimento às vezes tem me levado à conclusão que tornar a compra de um investimento 

permanente e indissolúvel, como um casamento, exceto por motivo de morte ou outra causa grave, pode ser um remédio útil para nossos 

males contemporâneos. Porque isso forçaria o investidor a direcionar sua mente nas perspectivas de longo prazo e apenas nelas”. 

Portanto, a estratégia de “Compra e Segura” (Buy and Hold) – até que os preços dos ativos voltem ou caminhem a seu valor 

econômico fundamental em relação ao preço altamente descontado junto ao mercado acionário nos parece racional, segue intacta. Não 

obstante, W. Buffett, provavelmente diria: “esperar até o mercado fique ou passe a ser racional, a paciência é uma chave onde no 

longo prazo o mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes”. Um comentário, essa estratégia de 

Value Investing via Buy and Hold, em perspectiva Econômica, seria a compra de ativos em recessões, segurando a posição até a 

normalidade e posteriormente avaliar ou não o desinvestimento, haja vista, necessidades de caixa, realocação ou oportunidades, ou ainda 

se o ativo tenha atingindo seu valor econômico fundamental. 

Ativo Var.   
Mês% 

Var. 
Ano % 

BRF ON 0,81% -25,00% 

Cemig ON 11,13% 4,54% 

Cemig PN -1,86% 4,35% 

Taesa Unit 11,79% 7,29% 

Brasil ON -2,05% 15,93% 

ItauUnibanco PN 0,84% -9,19% 

Bradesco PN -1,53% 0,30% 

Vale ON -3,83% -7,68% 

Petrobras PN -7,09% -4,29% 

Usiminas PNA 6,73% 1,82% 

Oi ON -29,23% -49,22% 

Nossos Ativos 

 

 



 

 
No mês, os resgates do Fundo de Investimento CLIC superaram as aplicações num montante de R$14,9 mil, com entradas de R$83,5 

mil e saídas de R$98,4 mil. No gráfico abaixo, encontra-se a evolução do valor histórico de aplicações e resgates dos últimos doze meses. 

 

Em complemento a esses dados observamos que do volume total de R$83,5 mil de aplicações em março, cerca de R$44,0 mil foi 
originado das autorizações para desconto em folha de pagamento da Cemig e R$37,6 mil da Forluz. Ademais, as aplicações avulsas somaram 
no período o valor de R$1,9 mil. No gráfico abaixo, encontra-se a evolução dos descontos nos últimos doze meses. 

 

Quanto ao patrimônio líquido do Clic FIA, na data de 31 de março de 2023, este situava-se em R$23,3 milhões, uma valorização ante 
a de 28 de fevereiro de 2023 quando este encontrava-se em R$21,8 milhões, avanço motivado pela apreciação dos ativos da carteira. Não 
obstante, a seguir podemos observar a evolução patrimonial do Clic no período de 2003 até março de 2023.   

 

Aplicações, Resgates e Evolução do Patrimônio 
Líquido: 



 

 

Por sua vez, na tabela abaixo podemos observar a evolução patrimonial do Fundo em termos de média mensal nos últimos 12 

meses. 

 

 

 

No quadro abaixo, encontram-se as projeções mais recentes da pesquisa semanal Focus-Bacen, que contemplam as 

estimativas do mercado financeiro para 2023 e 2024.  

 

 
INDICADORES DE MERCADO 

Indicadores \ Anos 2023 2024 
PIB +0,90% +1,48% 

Superávit 
Comercial 

US$55,00 bi US$52,44 bi 

Invest. Estran. Dir US$80,00 bi US$80,00 bi 

Deficit Cont. 
Corrente 

US$50,84 bi US$52,50 bi 

IPCA 5,96% 4,13% 

IGP-M 3,70% 4,20% 

Taxa Selic 12,75% 10,00% 

Cotação dólar R$5,25 R$5,30 

Fonte: Pesquisa Focus – Bacen (31/03/2023) 

abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22

Patrimônio Líquido Médio 22.698.025,38    21.967.772,82    22.180.716,48    21.616.474,70    24.536.793,66    23.567.423,63    

out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23

Patrimônio Líquido Médio 23.183.101,10    22.857.902,50    22.402.319,25    22.994.195,52    22.526.472,33    21.807.657,84    

 

PERSPECTIVAS PARA 2022-2023 



 
 

 

 

Discleimer          

Este informativo foi preparado pela Mercantil do Brasil Corretora S.A – CTVM para uso exclusivo dos cotistas, não podendo ser reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa 

sem expressa autorização da Mercantil do Brasil Corretora S.A. – CTVM. Este documento é distribuído somente com o objetivo de prover informações de desempenho do CLIC 

FIA e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro, nem 

garantia de rentabilidade. A rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Esta mensagem tem conteúdo meramente indicativo, não devendo, 

portanto, ser interpretada como um texto, relatório de acompanhamento, estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos ou sobre valores mobiliários determinados 

que possam auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento. O Conteúdo dessa carta é meramente informativo. As informações contidas 

neste relatório são consideradas confiáveis na data referente até o último dia útil de cada mês. O gestor não se responsabiliza por eventuais erros de avaliação e omissões. 

Algumas das informações presentes nesta carta podem ser baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. O gestor não se 

responsabiliza por uso qualquer feito, seja pelo receptor das opiniões e informações aqui contidas, seja por terceiros que eventualmente venham a elas ter acesso. Tampouco 

o gestor se responsabiliza por eventuais prejuízos ou danos causados pela utilização das opiniões e informações aqui contidas. O receptor não deve tomar decisões de 

investimento com base nessas opiniões e informações. O investidor deve tomar suas próprias decisões de investimento. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. O 

prospecto, o regulamento e a lâmina estão disponíveis no site do mercantil do brasil. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As aplicações em 

cotas de fundos de investimentos somente poderão ser efetuadas com base no regulamento e no prospecto. Os investimentos em fundos envolvem riscos e não contam com 

a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos- FGC. 

 

Para obter mais informações 

MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. – 
CTVM (31) 3057-6730 

Ouvidoria: 0800 70 70 384 


