Carta Mensal – Novembro de 2019
O fundo teve desempenho negativo de 3,9% no mês de novembro, interrompendo momentaneamente a recuperação que vimos
em setembro e outubro deste ano.
As perdas foram concentradas em juros no Brasil (contribuição negativa de 314 bps para o mês) e nas posições em ações
compradas no Chile (-34 bps) e vendidas no México (-47 bps). Tivemos também alguns ganhos na Argentina, perdas no hedge
cambial das posições em moeda estrangeira e uma pequena perda de 20 bps com ações no Brasil.
O fundo aumentou a posição comprada em ações no Brasil, onde vemos com bons olhos tanto a dinâmica de crescimento da
economia, da geração de caixa e dos lucros das empresas, como também o processo de migração de dinheiro de renda fixa para
ações que está em curso. Aproveitamos a abertura na curva de juros para reduzir alguns hedges nos juros futuros ficando um
pouco mais aplicados em juros reais no Brasil.
Como comentaremos abaixo, vemos que as turbulências na América latina podem estar em vias de gerar oportunidades em alguns
ativos específicos.

Primavera Latina
A América Latina tem passado por um período especialmente turbulento nos últimos meses, onde manifestações sociais e políticas
têm provocado aumento de volatilidade nos mercados. Por mais que esse tipo de evento não seja incomum na história da região,
o episódio atual chama a atenção pela sincronia de ocorrências entre diferentes países e o contágio de mercados vizinhos que
vinham em situação mais calma (como é o caso do próprio Brasil).
Embora, no curto prazo, esses eventos estejam provocando volatilidade na cota do fundo, nós da equipe de gestão do Exploritas
Alpha América Latina entendemos que, para o investidor de longo prazo, o período atual pode estar criando oportunidades
históricas de investimento em alguns países da região e cabe a nós distinguirmos quais são essas oportunidades e o momento
certo para nos engajarmos nelas.
Lembramos que, recentemente, o Brasil passou por um momento parecido em 2015, quando virou pária nos mercados
internacionais por conta da nossa confusão política interna. Pois bem, olhando hoje no retrovisor, aquele era o momento certo
de compra e a bolsa se valorizou 182% em dólar e o juro real longo fechou 400 bps desde então.
No caso atual, chama a atenção, por exemplo, a forte depreciação dos ativos chilenos, um mercado historicamente caro e que
refletia as boas condições macroeconômicas do país (baixa dívida pública, crescimento saudável, inflação baixa e instituições
fortes). A turbulência política pela qual o país passa hoje certamente é a pior desde o regime militar e vai provocar mudanças
permanentes na organização institucional do país, na direção de um maior cobertor social e aumento da representação política.
Porém, entendemos que há amplo espaço fiscal no país para atender essas demandas e ainda assim o país permaneceria em uma
situação privilegiada na classe dos mercados emergentes.
Além disso, o entendimento político que foi costurado para se fazer a reforma constitucional nos parece adequado por limitar o
espaço para mudanças muito radicais no sistema de impostos e tamanho do Estado (serão necessários 2/3 dos votos da
Assembleia Constituinte, a ser estabelecida no horizonte de um ano, para aprovar-se a nova carta, lembrando que nas votações
recentes dificilmente se atingiu tal nível de consenso). Qualquer medida da Assembleia Constituinte demandará, portanto, muita
negociação.
É claro que momentos de mudanças constitucionais geram muita incerteza e, no caso do Chile, essa discussão durará
provavelmente pelo menos dois anos. Mas é preciso entender que (1) a mudança constitucional era uma demanda histórica no

país que mais cedo ou mais tarde iria se materializar, já que a Carta atual vem do período Pinochet (a ex-presidente Michele
Bachelet tentou por muito tempo fazer essa mudança mas não conseguiu) e (2) a queda dos mercados locais em dólar já pode
estar começando a descontar boa parte desses desafios.
Nós da equipe de gestão do Exploritas Alpha América Latina entendemos que, ao fim de todo esse processo, teremos um Chile
com uma maior rede de proteção social financiada por uma carga tributária um pouco maior e algum aumento de dívida pública.
Nós não esperamos, porém, que o país descambe permanentemente para um caminho perigoso, ao estilo Venezuela.
No caso da Argentina, que foi o país que inaugurou a confusão política na região em agosto, os sinais emitidos pelo governo
Alberto Fernandez ainda são mistos. Do ponto de vista macro geral, o receituário mistura um pouco da tradicional heterodoxia
peronista com alguma responsabilidade fiscal, enquanto que do ponto de vista específico da renegociação da dívida, os sinais
emitidos têm sido melhores (o que provocou uma pequena recuperação em novembro nos preços dos bonds).
O Brasil, que é o país onde concentramos hoje a maior parte do risco do fundo, não ficou imune às turbulências dos vizinhos e
sofreu contágio no mês de novembro. Entendemos, porém, que nosso cenário base para 2020 de inflação abaixo da meta,
recuperação da atividade e aprovação de reformas fiscais não só não diminuiu de probabilidade como aumentou nossa convicção
na sua realização.
A queda do risco de recessão global ajuda na direção da recuperação do Brasil (um vetor a menos no sentido contrário) e, do lado
da inflação, entendemos que o choque atual de alimentos e administrados irá reduzir de 100 bps para cerca de 50 bps o gap em
relação à meta de inflação deste ano mas provavelmente aumentará as chances da inflação do ano que vem ficar novamente
abaixo da meta (carnes dificilmente passarão o ano todo de 2020 pressionadas e a bandeira tarifária terminando 2019 pressionada
impõe um risco de baixa relevante também para o próximo ano). Não compramos a ideia de que as reformas liberais do governo
Bolsonaro acabaram. Após um período de férias do Congresso, entendemos que as lideranças das duas casas se encontrarão em
fevereiro e estabelecerão uma agenda positiva para 2020, com boas chances de aprovação da PEC emergencial de controle de
gastos.
Como sempre, nos colocamos a disposição para conversar em mais detalhes sobre as estratégias e cenários do fundo.
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