Carta do Gestor Fevereiro 2020
A bolsa brasileira sofreu em fevereiro uma queda de 12% em dólares, basicamente concentrada nos três últimos dias
do mês. Em um momento onde a China começava a reverter o ciclo negativo do Coronavírus, com as empresas gradualmente
voltando à atividade, vieram as notícias sobre o rápido espalhamento da doença para o resto do mundo, o que tem provocado
pânico nos mercados mundiais. Saímos, portanto, de um surto viral concentrado na China e arredores para um quadro de
pandemia mundial de letalidade média (portanto, olhando para as experiências do passado, mais parecido com o quadro das
influenzas sazonais do que do SARS, por exemplo, que se espalhou menos mas tinha taxa de letalidade bem mais alta). Mesmo
sem uma letalidade muito alta, porém, o fato de ser um vírus novo altamente coberto pela imprensa justifica a reação forte dos
mercados.
Parte da queda de 13% da bolsa americana nos últimos 10 dias do mês também pode estar refletindo o temor de que
uma desaceleração econômica forte causada pelo vírus possa reduzir as chances de reeleição de Donald Trump, justamente num
momento em que o candidato de esquerda radical dos democratas, Bernie Sanders, sobe na pesquisas. Embora o quadro das
primárias democratas tenha realmente ficado mais incerto, não nos parece claro que as chances de reeleição de Donald Trump
caíram significativamente. Esse continua sendo o nosso cenário básico. A mais rápida correção da bolsa americana desde a crise
de 2008, porém, deve fazer com que o Fed volte a cortar juros e a estimular a economia provavelmente já a partir da reunião de
março, o que deve ajudar na recuperação dos mercados por lá adiante.
Quanto ao Brasil, onde concentramos hoje a maior parte das nossas posições bullish, estamos vendo nosso call otimista
ser desafiado por (1) os dados decepcionantes de atividade registrados no final de 2019 e (2) o acirramento do efeito do
Coronavírus, que deve prejudicar também nosso crescimento por aqui. Esses dois fatores têm pressionado a bolsa para baixo, o
Dólar/Real e a inclinação da curva de juros para cima. Quanto ao ponto (1), vemos sinais melhores da atividade no início de 2020,
como por exemplo a melhora na produção de automóveis, do tráfego de veículos pesados, da expedição de papelão ondulado,
alta na arrecadação de impostos e bons resultados das empresas de consumo. Porém, quanto ao ponto (2), certamente o país
não ficará imune à provável redução de crescimento mundial por conta dos efeitos do Coronavírus, o que pode fazer com que o
crescimento por aqui fique mais próximo da faixa dos 1-2% do que dos 2-3% como acreditávamos ser possível. Mesmo assim,
acreditamos que a forte queda dos ativos locais já mais do que compensou essa redução de crescimento esperado adiante, por
isso seguimos comprados na bolsa local.
A redução da perspectiva de crescimento e o stress nos mercados também trouxe de volta a discussão se o Banco
Central por aqui deveria voltar a cortar os juros para estimular a economia, apesar de já ter sinalizado o fim do ciclo. Salvo um
choque local para baixo muito forte de atividade (que não é o caso no momento), achamos pouco provável que o BCB volte a
cortar juros ao longo desse primeiro semestre de 2020. Primeiro porque ele está intervindo ativamente para segurar a depreciação
do Real e nos pareceria muito estranho um Banco Central de país emergente cortar juros nessas circunstâncias. Segundo porque
parte do estímulo que a economia precisa já está vindo do câmbio, que depreciou 13% desde o início do ano e 7% desde o último
Copom. Esse estímulo via câmbio compete com o estímulo via corte de juros. Com o câmbio atual, acreditamos que as projeções
de inflação do BCB já começam a pressionar ligeiramente o centro da meta para 2021.
Um outro ponto que nos parece pertinente (mas tem sido desprezado pelos mercados) é que a depreciação cambial
recente pode melhorar significativamente as contas externas do Brasil nos próximos 12 meses (estimamos efeito positivo ao redor
de 15 Bi/ano num horizonte de 12 a 18 meses). Cadeias importadoras já começam a deslocar compras para produtores locais,
exportadores estão ganhando incentivos para investir em aumento de capacidade e setores de serviços, como o turismo local,
também estão sendo beneficiados. Todos esses são pontos que podem provocar uma melhora do ciclo econômico local adiante,
principalmente num ambiente onde a depreciação cambial não está sendo acompanhada por um aumento da percepção de risco
do país.

Em suma, em meio à forte tempestade, muitas vezes é difícil enxergar o real estado da economia global adiante e,
portanto, o preço justo dos ativos. Diante da ausência de grandes alavancagens e problemas de crédito nos mercados
desenvolvidos (como foi o caso na crise de 2008) e da pronta reação que devemos ver das autoridades mundiais, estamos
encarando o momento atual como uma forte correção que tem gerado oportunidades. Não nos parece que a engrenagem do
crescimento doméstico do Brasil, que vinha aos poucos melhorando, vai ser quebrada e sim que teremos uma desaceleração
temporária com uma retomada do processo de crescimento logo em seguida.
Algumas posições do fundo tiveram perdas maiores do que o índice Bovespa. Entre elas podemos destacar: Vale, JBS e
Ambev que caíram 12%, 18% e 18% respectivamente. Acreditamos que esses papéis são grandes oportunidades. Por exemplo, no
caso da Ambev, mesmo com revisão da projeção de crescimento e margem para o ano, ainda vemos um crescimento de 5% de
lucro normalizado para a empresa e de mais 13% de crescimento para o ano que vem, implicando uma distribuição de dividendo
de 5.3% esse ano e crescendo até 7% em 2023 segundo nossas projeções. Em um mundo de juros extremamente baixos, um dos
grandes riscos para os investidores tem sido o risco de reinvestimento. Os ativos no mundo quase não geram renda, o que torna
a Ambev um oásis em um deserto de rendimentos baixos. O investimento tem alguns riscos, como competição, pressão de custos
e novos impostos. Porém, outra coisa que nos agrada nesse caso é a margem de segurança: mesmo depois de perder 500 bps de
margem ebitda, a Ambev ainda opera com margem próxima de 40%. Mesmo com oscilações negativas na margem, a empresa vai
seguir gerando bastante caixa e distribuindo dividendos e essa margem de segurança nos atrai. Nos preços atuais, nos parece
uma excelente assimetria, com pouco para perder e grande potencial de ganho com a recuperação da economia e da renda
doméstica.
Na parte macro, tivemos uma perda de 60 bps em moedas com uma posição comprada em Real contra o dólar. Temos
algumas posições em ações exportadoras que devem se beneficiar caso o câmbio se mantenha nos níveis atuais. Como falamos
acima, também vemos com bons olhos os efeitos positivos na economia e na balança comercial do câmbio mais desvalorizado.
Na parte de juros tivemos um mês difícil. As NTNB’s ficaram praticamente de lado, mas a queda do DI fez a inflação implícita cair
ainda mais. Parte dos nossos hedges para a B longa estava no meio da curva e a queda mais acentuada nos DIs curtos levaram a
perdas no hedge. Terminamos o mês trocando todo nosso hedge do DI longo para o meio da curva, acreditando em uma
suavização dessa inclinação.
Temos falado que nos parece mais coerente manter uma posição direcional mais comprada em Brasil. Não ficamos
felizes com o resultado desse mês, mas continuamos acreditando que essa continua sendo a estratégia mais adequada.
Como sempre nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.
Grato,
Time Exploritas.

____________________________________________
Direto: + (55) 11 3136-0897
Rua Fidêncio Ramos, 101 conjunto 82 |Vila Olímpia, SP
www.exploritas.com.br

