Carta Mensal – Outubro de 2019
O fundo teve desempenho positivo de 4,39% no mês de outubro e continuou o processo de recuperação
após as perdas ocorridas em agosto. Como temos frisado, o foco do fundo é América Latina e a
recuperação dos últimos dois meses foi gerada quase que em sua totalidade fora da Argentina.
Como vínhamos falando há algum tempo, a maneira mais eficiente de ficar otimista com o Brasil era
mais em juros e menos na bolsa. Essa estratégia se mostrou acertada no ano passado e seguiu
funcionando em 2019: no ano a NTNB-50 sobe 35,2% e o índice Bovespa sobe 22%. Essa grande
diferença de desempenho não deve se repetir no futuro. Ainda gostamos das posições em juros reais
no Brasil, mas temos carregado uma posição menor em juros e aumentado um pouco a posição
comprada em ações especificas, dado uma visão mais construtiva com a bolsa brasileira.
A contribuição para o resultado do mês de outubro veio principalmente do Brasil, onde ganhamos
dinheiro em ações e juros. Em juros tivemos contribuição de 334 bps durante o mês e em ações
brasileiras ganhamos 120 bps. No início de outubro aumentamos a posição acionária com o mercado
caindo e, posteriormente, reduzimos essa posição ao longo do mês com a recuperação do mercado. Na
parte latam o destaque negativo foi o Chile que, mesmo com pouca exposição, contribuiu
negativamente em 28 bps para o desempenho do mês.
Brasil: Cirrus ou Cumulus Nimbus?
Navegadores respiram aliviados quando veem o céu forrado de nuvens do tipo Cirrus, aquela formação
inofensiva que enfeita a paisagem sem trazer risco de chuvas. Mas em geral estremecem quando o
quadro evolui para Cumulus Nimbus, aquela formação mais densa e cinzenta, que prenuncia
tempestades adiante.
Em meio a um quadro de forte desaceleração do crescimento e turbulência política na América Latina,
o Brasil tem se sobressaído na região como um dos únicos países onde é possível se vislumbrar um
cenário de retomada econômica e reformas liberais. Isso nos fez aumentar ao longo de outubro posição
comprada no país, principalmente em ações.
Os principais drivers do crescimento por aqui devem ser o crédito e a recuperação gradual do mercado
de trabalho. Os bancos se encontram em uma situação favorável para expandirem suas carteiras, com
inadimplência baixa e endividamento moderado do consumidor. As contratações, que até o momento
decepcionaram na sua velocidade de melhora, devem finalmente começar a aparecer com mais vigor,
melhorando o humor geral com a situação do país.
Juntando a isso a forte contração dos prêmios na curva de juros, temos um ambiente muito propício
para o mercado de ações seguir performando bem. Se não fosse o quadro de forte desaceleração global
em curso, poderíamos estar falando em uma retomada muito forte do crescimento local, para acima
de 3%. A desaceleração mundial, porém, atua como vetor contrário, segurando as projeções por aqui
em um crescimento ao redor de 2%. Para o Banco Central, isso significa um ambiente onde o
crescimento melhora, mas sem ameaçar imediatamente as metas de inflação, possibilitando quedas

adicionais dos juros longos. Como vemos a ponta curta da curva já precificando cortes significativos nas
próximas reuniões do Copom, preferimos concentrar nossas apostas no juro real longo, que pode
também seguir se beneficiando da agenda de corte de gastos obrigatórios do governo (PEC da regra de
ouro, reforma administrativa, etc.).
Do lado político, o cenário recomenda cautela. Os ruídos gerados pelo governo têm sido solenemente
ignorados pelo mercado, mas é possível que venham a ter efeito no futuro sobre a agenda do Congresso
e humor geral dos analistas com o Brasil. A provável saída do ex-presidente Lula da prisão nas próximas
semanas pode ser também um evento importante, num contexto em que a esquerda volta a mostrar
sua força na América Latina, como vimos acontecer na Argentina. Vemos esse quadro político como
uma nuvem de cautela sobrevoando um quadro geral macro favorável no Brasil, como descrevemos
acima. Por enquanto parece ser uma Cirrus, como na brincadeira do título, mas temos nos últimos dias
comprado proteções para o caso em que o quadro político local evolua para pior.
No restante da região, vemos uma piora sensível recente no Chile em decorrência das manifestações,
com forte queda na popularidade do governo e na perspectiva de crescimento econômico. A agenda
econômica mudou na margem para pior, com a perspectiva de aumento do Estado, aumento da taxação
e redução da jornada de trabalho. Isso dito, porém, o Chile segue sendo uma das economias mais
arrumadas da região, com forte potencial de recuperação. O Banco Central tem espaço para cortar mais
os juros por lá e existe espaço fiscal para atender as demandas da população sem promover uma piora
sensível no finanças públicas.
O Peru, por sua vez, tem visto uma melhora de perspectivas com a provável confirmação de novas
eleições para o Congresso em janeiro, que podem finalmente tirar o país da paralisia política. A
popularidade do presidente mostrou forte melhora e a nova equipe econômica tem dado importantes
sinais pró-mercado.
Argentina e México com governos de esquerda e com ideias pouco ortodoxas, Bolívia e Venezuela em
situação de calamidade. Nesse cenário o investidor que quiser ou tiver que investir na região deve
acabar focando no Brasil. Não só estamos melhorando, mas devemos ganhar por W/O.
Como sempre nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.
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