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Sobre o OM Inquisitio et Explicatio 
O Outspoken Market surgiu em 2016. A ideia inicial, que se manteve e se expandiu com 

o tempo, era ter algo como “o mercado sincero”, em uma tradução literal. 

 

A proposta é falar sempre abertamente, sem enrolação e sem relativização, sobre o que 

acontece no mundo. A verdade não é relativa e não existe esta coisa de minha ou sua 

verdade. Existe a verdade. E ela precisa ser dita. 

 

A prática – vida real – é bem diferente dos livros e das teorias. Não por isto eles deixam 

de ser importantes, pelo contrário. Porém ter utilidade tem a sua parcela de necessidade. 

 

Durante estes anos eu conversava com vocês pela newsletter do OM. Mas sempre quis 

fazer algo ainda mais dedicado e com significado. Chegou a hora de dar um passo a mais 

e apresentar a vocês o OM Inquisitio et Explicatio. 

 

OM de Outspoken Market. Inquisitio et Explication é o latim para “Pesquisa e 

Desenvolvimento”. Não será apenas mais um relatório de inteligência de mercado. Será 

o nosso espaço para pesquisa e desenvolvimento de ideias e apresentação de fatos. 

Sobre qualquer assunto que seja relevante para as nossas vidas. Somos seres complexos 

e generalista. Não podemos viver pensando apenas em um assunto. 

 

O Outspoken Market está formando a nova geração quantitativa. Para você que está 

comigo desde sempre, vamos juntos nesta nova etapa da jornada. Para você que está 

chegando agora, seja bem-vindo para conquistar um novo mundo. 

 

As análises serão feitas utilizando sempre a linguagem R ou Python, dependendo do 

propósito e objetivo em questão. E conte comigo sempre que precisar. 

 

Um abraço e muito obrigado por fazer parte deste projeto. 

 
Leandro Guerra – Outspoken Market  
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Então está tudo bem 

 
Bem, não é exatamente assim 

O S&P 500 fechou na semana passada com um recorde histórico. Esta é uma grande 

inversão em relação à semana anterior. Após a reunião do FOMC em junho, os 

investidores estavam preocupados com a possibilidade de o Fed apertar a política 

monetária para combater a inflação. Agora, o pensamento parece ser que não há 

problema de inflação. Realmente é apenas transitório. Tudo está ótimo então. 

 

Uma vez que a inflação é transitória, o banco central não terá que ajustar a política de 

forma significativa para combatê-la. Claro, em algum momento as taxas vão subir 

ligeiramente. Mas pelo visto este dia ainda não chegou. 

 

Já que todo mundo presume que a economia está ótima e não há nada com que se 

preocupar, o mercado de ações está fazendo novas máximas, não há inflação, bem, por 

que comprar ouro? 

 

Sim, o ouro. 

 

O que tem o ouro nesta história? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima temos a cotação nos últimos 12 meses. Bem, parece não refletir muita coisa, 

principalmente se levamos em consideração a queda de junho. Mas certas coisas são 

questões de perspectiva. 
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Vamos voltar no tempo e lembrar o ouro nos tempos da crise de 2008, antes dos 

primeiros programas de quantitative easing.  

 

Bem, as coisas ficam um pouco diferente. Conhecido como um ativo que ajudar os 

investidores a se proteger da inflação e dos riscos de mercado – longe aqui de discutir se 

realmente é eficiente ou não – vemos que o mercado está fazendo o seu movimento. 

Estamos aos níveis de 2008, quando o mundo também estava em um momento de 

incerteza. 

 

Hoje, o medo da inflação já é o centro da atenção de muitos. Não por menos, ela é sentida 

no bolso das pessoas, não importando o continente. Este cenário vem dos estímulos 

massivos via impressão de dinheiro que estão sendo feitos desde 2008 e que se 

aceleraram de maneira sem precedentes desde o surgimento do Covid-19 e sua 

consequente crise econômica.  

 

Hoje, examinamos o fato de que a inflação é um conceito um tanto simplista. O tipo de 

inflação que obtemos pode variar de maneiras surpreendentes. E isso pode gerar 

condições econômicas e tendências do mercado financeiro totalmente diferentes. 

 

Não muito tempo atrás, a palavra inflação se referia a um aumento na oferta de moeda. 

O aumento dos preços foi considerado uma possível consequência disso. 

 

Isso faz sentido para mim porque uma oferta monetária crescente é muito observável e 

calculável, enquanto o conceito de “preços crescentes” é muito mais abstrato e, 

portanto, um tópico de grande debate e controvérsia. 
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Preços crescentes de quê? Medidos como? Causados por quê? 

 

Você pode pensar que a inflação está em toda parte e sempre um fenômeno monetário. 

E está sob a velha definição. Mas considere o que acontece quando a inflação não é 

principalmente um fenômeno monetário, mas simplesmente uma questão de aumento 

de preços. Os preços mudam por todos os tipos de razões e nem todas são monetárias. 

 

Se houver um choque no fornecimento de petróleo, por exemplo, temos inflação. Mas 

isso não é um fenômeno monetário. O custo de produção de commodities está 

aumentando com o tempo, à medida que a oferta barata se esgota, fazendo com que o 

preço das commodities também suba. Esse custo é repassado, aparecendo como 

inflação, embora não seja um fenômeno monetário. 

 

A deflação causada pela tecnologia, como durante a Revolução Industrial e nos últimos 

40 anos ou mais, é uma coisa boa. Bens e serviços podem ficar mais baratos porque nos 

tornamos mais produtivos - a fonte de crescimento econômico e prosperidade material. 

 

Da mesma forma, a deflação causada pela globalização (por exemplo, novamente nos 

últimos 40 anos ou mais) pode ser uma coisa boa. Como a China e os países do antigo 

bloco do leste europeu se abriram ao comércio, eles tinham uma vantagem de custo pelo 

simples fato de serem economicamente atrasados. O comércio e a globalização 

desencadearam a maior fuga da pobreza da história para essas pessoas. 

 

Isso causou todo tipo de turbulência econômica no mundo desenvolvido, é claro. 

Fabricação e empregos pouco qualificados não podiam competir e certamente reduziu 

de forma sustentável os preços ao consumidor no Ocidente. 

 

Os banqueiros centrais, tentando atingir sua meta de inflação, não distinguem entre a 

deflação causada por condições financeiras / monetárias e a deflação causada por ganhos 

de produtividade e comércio. 

 

Quando os banqueiros centrais confundem deflação com ganhos de produtividade e 

comércio com um problema monetário “ruim” e tentam compensá-lo imprimindo 

dinheiro para criar inflação, eles podem na verdade causar desequilíbrios e problemas na 

economia. 

 

https://www.outspokenmarket.com/


Inquisitio et Explicatio #1 

https://www.outspokenmarket.com/ 

 

7 

 

Quando a inflação está alta, as pessoas se comportam de maneira muito diferente no que 

compram, quando compram e quanto pedem emprestado e economizam. Tudo isso 

distorce completamente toda a economia. Isto gera uma economia com aumento de 

preços e sem crescimento: a estagflação. 

 

O problema é que temos uma geração de participantes do mercado que não fazem ideia 

o que é viver em um mundo com inflação elevada. Eles não estão protegidos contra ele 

e nem tem muita ideia de como se proteger. 

 

Vejamos estes números do BACEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPCA de junho cravado em 8.35% no acumulado dos últimos 12 meses. Se esta é a medida 

do governo, sabemos certamente que a da vida real é ainda muito maior. O IGPM mais 

ainda: já está em 37.7% nos últimos 12 meses. 

 

E como se proteger para o longo prazo? Existem diversas opções como Bitcoin, dólar e 

ações. E ações me refiro a boas empresas, não o índice Bovespa, que sabemos que 

frequentemente tem sua performance inferior à do CDI quando comparados em diversos 

períodos.  

Não é uma tarefa simples, mas é totalmente factível. Eu já uso este mecanismo. Procure 

estudar e entender como funciona. Pode ser útil para você também. 
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O VIX 

Bem, eu fiz uma entrada em ETF de VIX no dia 05.07.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para quem não está familiarizado, o Volatility Index, ou VIX, é um índice de mercado que 

representa as expectativas para a volatilidade nos próximos 30 dias pela força relativa 

das mudanças de preço/volatilidade de curto prazo do mercado. Os investidores usam o 

VIX para medir o nível de risco, medo ou estresse no mercado ao tomar decisões de 

investimento. 

Os investidores também podem negociar o VIX usando uma variedade de opções e 

produtos negociados em bolsa, ou usar os valores VIX para precificar derivativos. Eu o fiz 

via ETF. 

Mas então estou esperando uma queda nos mercados? Sim e não. Ninguém tem como 

prever se teremos uma nova grande queda. Sabemos que a situação é delicada e todos 

os pontos que discutimos nas páginas anteriores. O que me levou à esta compra foi o fato 

de estarmos com o VIX em valores inferiores ao do crash de 2020.  
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Meu risco aqui está realmente muito limitado. Estou em uma posição comprada, e do 

zero não passa. E sabemos que, frequentemente, podemos ter uma grande 

movimentação para cima. Pode ficar parado também por meses, mas não tenho pressa. 

Independentemente da minha posição – que não é uma recomendação de investimento 

– ter o índice em valores tão baixos nos dá o benefício da dúvida. No mínimo.  

Ficou interessado em como funciona o cálculo do VIX? De acordo com o whiter paper da 

Cboe Exchange, página 4, temos a seguinte equação: 
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Não é um cálculo nada trivial. E por isso não precisamos nos preocupar em como fazê-lo. 

Porém, é importante conhecer as componentes da fórmula com destaque para: 

• Tempo para a expiração das opções; 

• Intervalo entre os preços do strike; 

• Taxa livre de risco 

• O valor médio do spread entre o bid e o ask de capa opção com um certo strike K 

Ou seja, o VIX sofre forte influência no tempo, em como os investidores estão colocando 

usas ofertas na pedra e como esta variação acontece. Em resumo, tudo o que impacta o 

movimento do mercado e a volatilidade. Se os mercados estão mais “nervosos”, há um 

preço maior a ser pago para ser fazer a proteção da carteira. A incerteza aumenta e com 

isso vem mais volatilidade. Por isto ele é usado para medir o risco e o estresse do 

mercado.  
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Uma visão quantitativa 
 

Como raciocinar quantitativamente? Esta é uma pergunta que eu recebo de forma 

recorrente. Vou respondê-la com um estudo de caso prático. No momento, sem códigos, 

sem fórmulas. Apenas nosso raciocínio.  

 

Uma visão importante que podemos ter sobre a força de um movimento do mercado – e 

sua consequente reversão à média – é fazer uma leitura objetiva do afastamento do 

mesmo em relação às suas médias. Naturalmente, toda análise tem um viés 

probabilístico e deve ser usada como um parâmetro adicional para a tomada de decisão, 

corroborado com outros elementos que condizem ao perfil e estratégia do operador em 

questão.  

 

Uma abordagem interessante é entender como está distribuído no tempo e qual é o 

comportamento de um ativo em relação à suas médias. Abaixo temos o comportamento 

do ratio (razão) entre duas médias simples, de 5 e 10 períodos, para o Ibovespa no ano 

de 2021 até o dia 18.07.2021. 
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Quando trabalhamos com análises do tipo, um dos pontos mais importantes é entender 

o raciocínio utilizado. 

Como o mercado não sobe e nem cai para sempre, este tipo de indicador tende-se a 

manter dentro de um intervalo relativamente estático gerando, portanto, interpretações 

que podem ser relevantes para a tomada de decisão. 

O que devemos interpretar aqui? Uma das possíveis interpretações são os pontos de 

inflexão, no caso os momentos em que a curva do ratio inverte para fazer um movimento 

para cima ou para baixo. 

Se o ratio é positivo e aumenta, temos que a média de 5 períodos se afasta da média de 

10 períodos sinalizando um mercado em forte tendência. A inflexão no caso indica o 

momento de enfraquecimento desta, abrindo oportunidades de venda. O inverso é 

verdadeiro para oportunidades de compra. 
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Toda análise quantitativa deve começar com uma hipótese e uma premissa. As nossas 

são as descritas no parágrafo acima. Em algumas situações, podemos ter nossa hipótese 

validade de primeira, com um resultado realmente satisfatório. Em outras, o resultado 

pode ser ruim, mas nem por isso invalidar a hipótese. Devemos primeiro trabalhar para 

aperfeiçoar nossas premissas para ter a tranquilidade de aceitar ou rejeitar o nosso 

raciocínio.  

Com estes elementos em mente e partindo a avalição do ano de 2010 até 2021, temos a 

seguinte performance do ratio em comparação com um Buy & Hold, todos a juros simples 

por questões didáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partimos muito bem. Temos um caso muito mais resilientes as quedas do índice brasileiro 

e que relativamente possui drawdowns menores. 

Longe ainda de entrar na discussão do mérito se esta performance é satisfatória ou não 

(que a priori já podemos dizer que não o é), temos a primeira conclusão: vale a pena 
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investir mais tempo na análise deste ratio. E é exatamente isto que procurávamos e o 

que estávamos discutindo em nossa edição. 

O aprendizado que você leva após esta leitura é o de como raciocinar quantitativamente 

e que você agora tem em mãos um indicador que pode certamente ser um elemento a 

mais para ser considerado em suas decisões. 

Veja que não foi difícil, prosseguimos juntos de maneira muito natural. E mais estará por 

vir nas próximas edições. 
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Modelagem matemática 
 

A modelagem matemática é um processo no qual situações e relações da vida real são 

expressas por meio da matemática, ou seja, problemas da vida real são traduzidos ou 

representados por uma fórmula. 

 

Em ambos os casos, os modelos matemáticos são vistos indo além das características 

físicas de uma situação da vida real para examinar suas características estruturais por 

meio da matemática; envolve a construção de modelos de fenômenos naturais e sociais 

que são orientados para o problema e onde a escolha da matemática relevante é ela 

própria parte do processo de resolução. 

 

Parece complicado? Não é. Vamos imaginar uma figura como a abaixo, com 3 partes: 

  

• um domínio de um fenômeno real (R) 

• um domínio matemático (M) 

• mapeamento do domínio de um fenômeno real (R) para o domínio matemático 

(M), resultando em respostas que são traduzidas de volta para o domínio de um 

fenômeno real (R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de modelagem matemática e aprendizado de máquina (machine learning) 

nada mais é do que fazer uma representação matemática da realidade. E descobrir o 

domínio matemático M – a fórmula, função ou equação – que representa esta realidade 
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R, é o que fazemos quando treinamos um modelo, quando fazemos o processo de 

modelagem.  

O domínio R é uma maneira útil de representar o "mundo real" que é relevante para um 

problema específico. 

Objetos, relações, fenômenos, suposições, questões etc. em (R) são identificados e 

selecionados como relevantes para o propósito ou situação e são então 'mapeados' - 

traduzidos - em relações, fenômenos, suposições, questões etc. pertencentes à 

matemática M. 

Dentro de M temos deliberações matemáticas, manipulações e inferências são feitas, os 

resultados são então traduzidos de volta para R e interpretados como conclusões 

relativas a esse domínio. 

Nesta atividade o uso da tecnologia é relevante sempre que pode aprimorar o processo 

matemático - o que é frequente. 

Este ciclo de modelagem pode ser iterado várias vezes com base na validação e avaliação 

do modelo em relação ao domínio, até que as conclusões resultantes sejam satisfatórias 

em relação ao objetivo da construção do modelo. 

O Inquisitio et Explicatio trará em edições futuras exemplos, pensamentos e aplicações 

práticas deste maravilhoso campo de atuação, aplicando-o em inúmeras áreas das nossas 

vidas. 

Esta primeira edição serviu para colocar todos no mesmo nível. Seguimos em frente 

agora. 

 

Dúvidas, sugestões ou opiniões podem ser enviadas para mim pelo 

info@outspokenmarket.com  

 

Um abraço, 

Leandro Guerra 
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