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A ALPHATREE Capital é uma gestora de recursos independen-
te fundada em 2021 por sócios diretores que possuem longa expe-
riência em renomadas instituições financeiras. 

A cultura da empresa é permeada pela transparência, colaboração 
e meritocracia de ideias.

Os gestores fizeram suas carreiras em áreas complementares, o 
que viabiliza a estruturação de um portfolio bastante diversificado. 
As decisões de investimento são alinhadas por um processo bem 
definido de colegiado em uma carteira única e otimizada. 

Nosso primeiro fundo é o Alphatree FIM, um fundo multimerca-
do com gestão discricionária, mas que faz uso intensivo de proces-
sos e ferramentas sistemáticas para a tomada de decisão. Nosso 
escopo de atuação são ativos globais, não se limitando ao mercado 
brasileiro.
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Por que ALPHATREE?

A ALPHATREE é uma empresa cuja marca foi escolhida a dedo para chamar a aten-
ção dos participantes do mercado para aquela que é nossa missão: produzir alpha, de 
múltiplas formas e com diferentes ramificações. 

A noção de alpha é muito discutida e muito ampla. Sem ter a pretensão de exaurir o 
tema, há participantes que chamam de “alpha” o retorno excedente a um benchmark, 
há outros que incorporam os ideais do CAPM e consideram alpha o retorno residual 
que não pode ser explicado pela correlação (beta) com algum retorno abrangente de 
mercado (Jensen, 1968). 

Mesmo com a multiplicidade de definições, há consenso na ideia de que alpha é uma 
medida de qualidade e de sucesso do gestor que se propõe a ativamente e continua-
mente manter um portfólio com objetivo de se sobressair ao mercado. 

A ALPHATREE tem um enfoque empírico, buscando fornecer aos investidores fi-
nais um produto que melhore os resultados de seu portfólio. Vamos qualificar o que é 
esta “melhora” com definições mais precisas ao longo desta discussão. 

Não tentamos reinventar a roda. A maioria dos gestores de portfólio se apoiam na 
Modern Portfolio Theory de Markowitz, e suas ramificações CAPM e APT (Markowitz, 
1953, Sharpe, 1964 e Ross, 1976). Dentro deste contexto, adotamos como medida de 
alpha o Jensen’s Alpha (Jensen, 1968).

O conceito subjacente é muito simples. Uma carteira composta de uma serie finita de 
fatores de mercado, razoavelmente diversificada, está sujeita ao risco não diversifi-
cável da carteira passiva (beta risk). O investidor aceita a combinação de riscos desta 
cesta de fatores porque assim pode ser compensado pela soma dos vários prêmios 
de risco. 

Tipicamente, o alocador produz um portfólio que já está na “fronteira eficiente” ex-an-
te do universo de fatores passivos, a posição mais à esquerda e acima em um diagra-
ma risco x retorno, tangente as curvas de indiferença de utilidade do investidor. Neste 
modelo, um portfólio é considerado melhor que outro se a razão retorno/risco for 
mais alta. É a aplicação prática do conceito do Sharpe Ratio (Sharpe, 1992).
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Para melhorar um portfólio deste tipo há 5 possibilidades:

1. Aumentar o risco e o retorno, sendo que o aumento de retorno deve ser acima da 
taxa de crescimento previsto pela fronteira eficiente anterior (seta acima e à direita)

2. Aumentar o retorno esperado sem aumentar o risco (seta vertical)

3. Aumentar o retorno esperado reduzindo o risco (seta acima e à esquerda, a me-
lhor possibilidade! )

4. Reduzir o risco mantendo o retorno (seta para a esquerda)

5. Reduzir risco e retorno, sendo que a redução de retorno é inferior à redução ao 
longo da fronteira eficiente (seta para a esquerda e abaixo)

A adição de um ativo de risco com valor esperado positivo e com baixa correlação com 
o portfólio passivo cumpre os requisitos para conseguir melhorar o desempenho do 
portfólio. A literatura é ampla, não vamos aborrecer o leitor com os detalhes analíticos 
desta proposição (Dybvig and Ross, 1985, Sharpe, 1982, Goetzmann et al, 2007). O im-
portante é que ativos com Jensen’s Alpha elevados preenchem este requisito. 

Do ponto de vista do investidor, é este o nosso propósito: oferecer um Fundo que de-
monstra possuir alto Jensen’s Alpha esperado, dado o portfólio específico do inves-
tidor (Ferson and Lin, 2013). Somente desta forma seremos capazes de oferecer um 
novo building block para melhorar o portfólio dos fatores de mercado que provavel-
mente todo gestor de patrimônio tem. 
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O desafio então é ter processos e métodos para extrair tais retornos dos mercados. 
A Alphatree adota uma filosofia de trabalho que combina estratégias complexas e 
complementares. Buscamos estratégias que tenham retorno esperado positivo por 
si mesmas, mas que tenham propriedades de retorno distintas vis-a-vis “regimes” de 
mercado diferentes. Esta combinação aumenta a robustez do portfólio, que apresenta 
bom desempenho em regimes de volatilidade diversos. 

Um dos estudos que mais gostamos que esclarece a natureza do alpha é o trabalho 
“Where Do Alphas Come From?” (Lo, Andrew, 2007). Este trabalho assume que as 
posições dos gestores nos ativos também são variáveis aleatórias, propondo a de-
composição do retorno esperado em dois componentes, um ativo e outro passivo. O 
componente ativo é a covariância das exposições do portfólio aos ativos com seus res-
pectivos retornos, e o componente passivo é a exposição média aos fatores multiplica-
da pelos retornos médios. 

Intuitivamente, se o gestor mantém seu portfólio comprado em ativos com retorno 
positivo, ou vendido em ativos com retorno negativo, a covariância será alta e a medi-
da de retorno ativo também será alta, ou seja, há alpha significativo. Ao contrário, se 
as alterações de exposições do portfólio aos ativos não são correlacionadas com os 
retornos dos próprios ativos, o que sobra é a exposição média aos retornos médios, 
ou seja, apenas o beta. 

Em nossa experiência portfólios com bons indicadores de gestão ativa, conforme a 
métrica proposta por Andrew Lo, são excelentes provedores de Jensen’s alpha. A Al-
phatree busca produzir um portfólio onde estratégias com bons indicadores ativo-
passivo são privilegiadas, adotando um processo robusto de investimento para gerar 
um alto Jensen’s alpha para seus investidores.   
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Nos nossos primeiros meses apresentamos retorno pouco correlacionado com os 
principais fatores de investimento passivos.
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Ferson, Wayne E. and Lin, Jerchern, “Alpha and Performance Measurement: The Effects of Investor Disagreement 
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ing_papers/w19349/w19349.pdf
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Sharpe, William F., 1992, The Sharpe ratio, Journal of Portfólio Management, Winter, 7-19. https://ssrn.com/abs-
tract=244153

Lo, Andrew W., Where Do Alphas Come From?: A New Measure of the Value of Active Investment Management (May 8, 
2007). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=985127  

Markowitz, Harry. "Portfolio Selection." The Journal of Finance, Volume 7, No. 1, 1952, Pages 77-91.

Ross, Stephen A., 1976 “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Economic Theory 13, 341-360.

Sharpe, William. F., 1964, Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Fi-
nance 19, 425-42.

Sharpe, William F., 1982, Security codings: Measuring relative attractivenes in perfect and imperfect markets, in Finan-
cial Economics: Essays in Honor of Paul Cootner, (Prentice Hall, Engelwood Cliffs, NJ., 216-229).

Correlação Fatores Mercado vs Alphatree FIM

Índice Passivo Fator Mercado Correlação

Anbima IRF-M 1+ Aplicado Juro Nominal Brasil -0%

Anbima IMA-B 5+ Aplicado Juro Real Brasil 7%

Bloomberg USDBRL Carry Return Comprado USDBRL -34%

Ibovespa Comprado Ações Ibovespa -12%

Anbima IHFA Comprado Fundos Multimercados 3%

MSCI Brazil Comprado Ações MSCI Brasil 5%

Bloomberg US Treasury Index Aplicado Juro Nominal EUA -5%

Índice MSCI World Comprado Ações Globais -29%

Commodity Research Bureau Comprado Commodities 26%

"Kit Brasil"

Fatores 

Globais
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Cenário Macroeconômico

Nossa principal tese estrutural envolve os riscos de uma volta a um padrão inflacio-
nário global maior que o dos últimos anos. Desde o início da década de 90 nos acostu-
mamos a ver inflações controladas no mundo desenvolvido e, em menor escala e com 
mais ruído, no mundo emergente. De modo paralelo, as taxas de juros globais foram 
gradativamente se reduzindo, o que foi amplamente benéfico para os ativos de ris-
co. Os gráficos abaixo apresentam a queda da inflação nas principais economias do 
mundo desde a década de 70, acompanhadas pelas taxas de juros. No Brasil vivemos 
o mesmo processo (ainda que com solavancos), passando pelo Plano Real, introdução 
do regime de metas de inflação e, mais recentemente, queda das metas de inflação.

Fonte: OCDE
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Fonte: FMI, Bank of England, U.S. Bureau of Economic Analysis, FRED e Alphatree 

Os dados de endividamento como proporção do PIB para cada país vieram do FMI, da base de dados HPDD de 1930 a 
2001 e da WEO de outubro de 2021 para os dados de 2001 a 2020. O endividamento foi ponderado pelo PIB dos países, 
coletado pelo Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), tendo como fonte o Bank of England para o Reino Unido e o U.S. 
Bureau of Economic Analysis para os EUA. Para equiparar as unidades de medida foi utilizada a média do câmbio diário 
fornecido pelo FRED e o deflator do PIB americano do U.S. Bureau of Economic Analysis.

Temos muitos motivos “razoáveis” para esse fenômeno global. Na década de 1990 ti-
vemos um surto de produtividade com a introdução da internet em larga escala, e na 
década de 2000 tivemos um choque deflacionista importante com a entrada da China 
na OMC. Ainda assim, não só a influência desses fatores parece ter diminuído ao longo 
da última década, como temos evidências de que a situação mudou após a pandemia 
da Covid. Explicando melhor o último ponto, os governos tentaram combater os efeitos 
econômicos da pandemia abrindo seus caixas e fazendo diversas políticas de estímulo 
sem paralelos na história. Para ter uma ideia da magnitude dessas ações, o gráfico 
abaixo mostra o nível de endividamento somado de EUA e Reino Unido em quase um 
século, ilustrando que tanto a velocidade do aumento recente da dívida, quanto o pa-
tamar desta, não encontram paralelo fora da época da segunda guerra mundial.

Essas políticas recentes são naturalmente inflacionistas, mas não chegaram a afetar 
muito os preços durante o momento mais pesado da pandemia. Ao longo do ano pas-
sado, no entanto, começamos a ver alguns efeitos delas, como commodities em alta, e 
o descasamento de diversas cadeias produtivas globais. Para piorar, nesse ano tive-
mos a escalada do conflito Rússia-Ucrânia, que promoveu uma intensificação do movi-
mento de altas das commodities, e a retirada de parte relevante do fluxo de comércio 
mundial. Tais fatores levaram à criação de surtos inflacionários em praticamente to-
dos os lugares do mundo, forçando os bancos centrais a mudarem sua postura. De 
fato, quase todos os BCs estão, ou apertando ativamente a política monetária (ex: BC 
brasileiro e recentemente o americano), ou pensando e sinalizando em fazer isso (ex: 
BC europeu). Na prática, ainda que nem todos os países tenham começado seu pro-
cesso de aperto monetário, os mercados já antecipam esses movimentos e as curvas 
futuras de juros estão em alta sincronizada no globo, como fica claro na tabela abaixo.
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Fonte: Bloomberg, Alphatree. Atualizado em 28/03/2022

Esse processo de aumento de inflação recente está envolto em discussões sobre sua 
duração. Especialmente em seu início, era comum vermos argumentos de que esse 
fenômeno deveria ser temporário, fruto apenas dos choques já mencionados e que, 
uma vez passados esses choques, a inflação cairia. A recente guerra na Europa acres-
centa ainda o medo de um choque de oferta, tipicamente estagflacionário, que tam-
bém deveria ser temporário, uma vez que após a adaptação das economias aos novos 
preços das commodities, a inflação deveria cair devido ao efeito recessivo da guerra 
nas principais economias. No entanto, ao longo do último ano passamos a ter evidên-
cias de algo mais duradouro nesse processo ao observar a recuperação do mercado 
de trabalho dos países desenvolvidos e o aumento dos salários.

Fonte: FRED com dados do U.S. Bureau of Labor Statistics, Alphatree
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Região/País
Taxa (%) 

última decisão
Diferença do juros de 1 ano e o de curto prazo

Américas

EUA 0,38 243

Canadá 0,50 236

México 6,50 288

Chile 5,50 268

Brasil 11,75 59

Europa  

Zona do Euro -0,50 95

Reino Unido 0,75 151

Suiça -0,75 74

Noruega 0,75 125

Suécia 0,00 138

Dinamarca -0,60 93

República Checa 4,50 112

Polônia 3,50 185

Ásia/Oceania  

Austrália 0,10 214

Nova Zelândia 1,00 220

Japão 0,00 5

China 2,10 -14
Índia 4,00 177

Coreia do Sul 1,25 160
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Hoje estamos em uma situação em que é difícil imaginar o equilíbrio macroeconômico 
voltando ao resultado anterior aos estímulos de combate à covid e da guerra Rús-
sia - Ucrânia, com inflação controlada e baixas taxas de juro. Tipicamente, quando os 
reajustes de preços começam a afetar salários, a dinâmica inflacionária se torna mais 
volátil e mais difícil de ser combatida (para um bom texto sobre o assunto recomen-
damos a leitura de “Why do we think inflation expectations matter for inflation? (and 
should we?)” de Jeremy Rudd), de tal maneira que parece assimétrico acreditar em 
um processo mais duradouro que o previsto de aumento inflacionário e consequente 
aumento de juros.

O Brasil parece mais adiantado nesse ajuste do que as economias desenvolvidas, visto 
que nossa política monetária já entrou em terreno deflacionista ao longo do ano pas-
sado. Mesmo quando comparado com outros países em desenvolvimento, nossas ta-
xas de juros futuras já estão em patamares bem mais altos do que o dos últimos anos, 
como os gráficos abaixo deixam claro. Tal situação não deve durar para sempre (visto 
que os demais emergentes já estão subindo), mas enquanto acontece deve ser positi-
va para operações envolvendo a compra de moeda brasileira.

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg
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Além de estarmos mais avançados nos juros, também temos por aqui uma situação 
pior em termos de mercado de trabalho do que no mundo desenvolvido, o que nos 
deve trazer menos pressões de inflação ligadas aos preços dos serviços. Ainda assim, 
o processo de volta de inflação ao mundo deve continuar pressionando nossos pre-
ços domésticos e a política fiscal se vê restringida pelo ciclo eleitoral. Dessa maneira, 
toda a pressão por controle econômico recai sobre o nosso Banco Central, que se vê 
na difícil tarefa de combater a inflação em um país onde o crescimento econômico já 
está bem ruim. Antecipamos que nesse cenário o combate à inflação deve ser feito de 
forma relativamente longa, durando mais do que um ano calendário, e durante esse 
período o crescimento econômico interno deve ficar em patamares baixos. De fato, 
nosso cenário central trabalha com inflação brasileira atingindo 7.5% em 2022 e 4% em 
2023 e crescimento de 0.6% em 2022 e -1% em 2023.
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Posições

Juros: Em linha com o cenário macroeconômico, o fundo tem se posicionado desde o 
início tomado em juros no Brasil e nos EUA. Junto com a posição aplicada em juro real, 
corresponde por aproximadamente um terço do retorno do fundo nestes primeiros 
meses. Em contrapartida, o ciclo de aperto monetário do BCB está durando mais que 
prevíamos, e implicou em perdas na nossa posição em inclinação no DI.

Moedas: Neste contexto em que o diferencial de juros no Brasil voltou para o padrão 
histórico de 2005-2015, nossa principal posição em moedas é a de vendido no dólar/
real, que junto a posições táticas via opções em euro, iene e dólar australiano, corres-
ponderam à aproximadamente metade dos ganhos do fundo. 

Renda Variável: Ainda no pano de fundo de juro no Brasil retornando a dois dígi-
tos, nossa principal posição em renda variável é a de vendida no índice Ibovespa, além 
de uma posição vendida no índice S&P via opções. 

Commodities: O descasamento nas cadeias produtivas globais deve continuar por 
mais tempo que o previsto. Estamos comprados em Petróleo, via estruturas de op-
ções, e representou aproximadamente um quinto dos ganhos do fundo.
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Informações gerais

Data Início

Público Alvo

CNPJ do Fundo

Classificação ANBIMA

Gestor

Administrador

Custodiante

Taxa de Administração*

Taxa de Performance

30/09/2021

Investidor Qualificado

39.506.707/0001-00

Multimercado - Estratégia Livre

Alphatree Capital Gestão de Recursos Ltda

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

2,00 % a.a.

20% do que exceder CDI

Aplicação Inicial Mínima

Movimentação Mínima

Saldo Mínimo

Aplicação Cotização

Aplicação Liquidação

Resgate Cotização

Resgate Liquidação

R$ 5.000

R$ 1.000

R$ 5.000

D+1 (útil)

D+0

D+30

D+2 (úteis)
da  cotização

Rentabilidade (%)

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

20
21 Fundo  -  -  -  - - -  -  -  -  0,94% 0,44% 1,14% 2,54% 2,54%

CDI -  -  -  - - -  -  -  - 0,48% 0,59% 0,76% 1,84% 1,84%

20
22 Fundo 3,05%  6,74%  7,46%  - - -  -  -  -  -  -  - 18,19% 21,19%

CDI 0,73%  0,75%  0,92%  - - -  -  -  -  -  -  - 2,42%  4,31% 

*Taxa de administração total de 2,00% a.a., considerando 1,90% a.a. referente ao Alphatree FIC FIM e 0,10% a.a. referente ao Alphatree Master FIM.

Rentabilidade acumulada (%)

A Alphatree Capital Gestão de Recursos Ltda não comercializa e nem realiza a distribuição de cotas de fundos de investimento ou quaisquer ativos financeiros. 
Entre em contato com os distribuidores autorizados para investir em nossos fundos. O conteúdo desta Carta pode não ser direcionado para todos os tipos 
de investidores, leia atentamente o prospecto, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. A decisão final é sempre do 
investidor e deve ser tomada levando em consideração todos os riscos, preços, taxas e circunstâncias envolvidas. A Alphatree, seus sócios, funcionários e 
administradores não se responsabilizam por qualquer perda direta, indireta ou decorrente do uso das informações aqui contidas.
O desempenho passado não necessariamente indica resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é aqui feita sobre o de-
sempenho futuro. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de investimento não contam com garantia do admin-
istrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de créditos – FGC. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses e para avaliação da 
performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As 
informações deste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferente, não constituindo qualquer 
declaração, participação, promessa, oferta, solicitação ou garantia por parte da Alphatree. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído 
sem a prévia e expressa concordância da Alphatree. Para maiores informações entre em contato conosco: www.alphatree.com.br, contato@alphatree.com.
br/ 55 11 5242-2000

institucional@alphatree.com.br 
+55 11 5242-2000 
www.alphatree.com.br

Contato

Rua Ramos Batista, 198, 14º andar, conjunto 142
CEP: 04552-020 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Brasil



contato@alphatree.com.br     alphatree.com.br
R. Ramos Batista, 198, Conj. 142 - Vila OIímpia, São Paulo - SP, 04552-020
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