Carta do Time de Gestão – Abril de 2020
O fundo teve desempenho positivo de 3.83% no mês de abril. Em ações tivemos uma contribuição de 428 bps no mês, o book comprado
subiu em média 9.6% e o vendido subiu 8.7%. Destaque positivo foi para nossas ações compradas no Chile que subiram em média 20.7%
contribuindo com 118 bps no mês. O destaque negativo foi das posições na Colômbia e Peru que juntas perderam 2bps apesar de uma posição
comprada de 5.4%. Na parte macro tivemos uma contribuição positiva em juros de 28bps e uma contribuição negativa de 88bps em câmbio, sendo
que 90% dessa perda de câmbio é relativa a hedges de posições compradas fora do Brasil.
Nos livros dos Reis de Israel temos o relato da história sobre quando o rei Davi, protegido pela sua tropa de elite, fugia de seu filho
Absalão. No caminho, um benjamita chamado Simei proferia insultos, críticas e jogava pedras contra o rei e sua tropa. Um dos guerreiros de Davi
disse “permita que eu acabe com ele”, mas Davi respondeu, “ele faz isso porque eu errei e porque Deus lhe permitiu, então quem poderá questionálo”? Nesse momento de crise temos recebido muitas críticas e, como já dissemos, estamos cientes que erramos e que muitas das críticas são válidas.
Estamos usando esse momento para melhorar nosso processo de investimento e aprender com nossos erros. Assim como Davi, temos confiança
de que não desaprendemos a fazer boas escolhas e que daremos a volta por cima. Temos um portfólio equilibrado com posições ligadas a empresas
geradoras de dólares, empresas defensivas e alguns nomes cíclicos domésticos líderes do seu setor, posições na América Latina e em títulos públicos
que devem dar resultado em uma normalização de mercado. Já tivemos outras crises no fundo, apesar de essa ser a pior delas, e com o tempo
conseguimos recuperar a aproveitar assimetrias do mercado. Cremos que o cenário atual oferece oportunidades.
Cash is trash, foi a frase que o gestor Ray Dalio da Bridgewater falou no final de 2019. Foram feitas muitas piadas com essa frase agora
durante a crise, dado que quem tinha caixa poderia ter comprado ativos em preços mais atrativos. Mas, de certa forma, essa frase é mais verdade
hoje do que há alguns meses atrás. Os bancos centrais estão injetando liquidez no mundo além de recomprar títulos do governo, o que leva os juros
a níveis bastante baixos. Os juros reais americanos de 10 anos estão rendendo -0.45% ao ano, o que significa que uma pessoa que investe 100 hoje,
depois de 10 anos e descontada a inflação, ela vai ter 95.6. Ou seja, uma certeza de renda real negativa ao longo desses 10 anos. No Brasil ainda
temos juros reais positivos, porém com mais risco político e fiscal. Mas, mesmo levando em conta esses riscos, acreditamos que os juros reais longos
no Brasil ainda são atrativos. Uma NTNB de 30 anos rende 4.41% por aqui comparado com -0.14% nos EUA, uma diferença de 4.55% entre os dois.
O carrego dessa posição também é relevante: nos próximos 12 meses a expectativa de rendimento do CDI é de pouco menos de 3%. Usando uma
inflação de 12 meses futuro de 2.5% teríamos um rendimento de 7% para a NTNB longa, 4% maior que o CDI. Uma outra maneira de olhar seria
dizer que o yield de NTNB poderia subir 26 bps em um ano, de 4.41% para 4.67%, para obtermos o mesmo rendimento do CDI de 3%, um carrego
atrativo.
Nesse ambiente “cash is trash” de juros muito baixos lá fora e de juros curtos muito baixos aqui no Brasil, o investidor se vê em uma
situação um pouco mais difícil sobre onde colocar o seu dinheiro para buscar renda real para o seu capital, e o mercado de ações pode ser uma
alternativa de rendimentos reais positivos e sustentáveis no longo prazo. Por isso acreditamos que faz sentido um portfólio com posições um pouco
mais direcionais do que a média histórica do fundo. Nosso portfólio tem uma combinação de empresas que geram dólares (setor de frigoríficos e
mineradoras); setores domésticos defensivos (saneamento e geração de energia) e setores domésticos cíclicos (bancos e um pouco de consumo
discricionário), além de Arcos Dorados sobre o qual falamos em mais detalhes na última carta.
Em abril os mercados mundiais tiveram uma recuperação parcial após as fortes quedas de março, já antecipando um quadro de abertura
gradual das economias nas próximas semanas. De fato, boa parte dos países da Europa e os EUA irão fazer uma reabertura parcia l das atividades
em maio, sustentando um início de recuperação. No Brasil, porém, temos situações diversas em cada estado e cidade, com uma evolução pior do
vírus nas capitais do N e NE, Rio de Janeiro e São Paulo, e uma situação melhor nas outras capitais e no interior do país. Isso deve trazer um
calendário bastante desigual de reabertura das atividades por aqui, com as capitais mais atingidas estendendo a quarentena para junho e o restante
(incluindo boa parte do interior de SP) mantendo o calendário de reabertura em maio. Quanto mais se estende no tempo essa reabertura de
importantes cidades, pior é o impacto sobre o crescimento do PIB deste ano, que estimamos agora por volta de -4%.
Os países que já estão fora da quarentena (notadamente na Ásia) mostram uma recuperação inicial rápida da atividade, porém sem
atingir ainda os níveis pré impacto do vírus. Diferente de outras recessões, a crise atual se assemelha mais ao impacto de um grande desastre natural
(o primeiro em escala global na era da informação, com os mercados interconectados em tempo real). Se caracteriza, portanto, por uma impacto
muito grande em D0, com reação em tempo recorde dos mercados, e depois uma recuperação numa espécie de “V capenga”: um primeiro estágio
rápido com a reabertura gradual das atividades, mas um segundo estágio (provavelmente pós junho) mais demorado e com idas e vindas, quando
veremos quais setores sofreram impactos permanentes da crise, qual o real custo para salvá-los, quais empresas ficaram pelo caminho, etc.

É imprescindível, porém, atentar também para os enormes estímulos aplicados pelos governos mundiais para sustentar suas
economias, em escala já muito maior e mais rápida do que foi feito em 2008. Em muitos países (incluindo o Brasil) se somarmos as medidas de
ampliação de liquidez promovidas pelos Bancos Centrais com as medidas fiscais e parafiscais, chegamos a montantes próximos a 30% do PIB em
estímulos. Boa parte desse dinheiro está chegando de forma rápida a quem precisa, na forma de dinheiro na conta (Brasil e EUA) e crédito
emergencial. A medida mais eficaz e barata, porém, que é a simples reabertura das economias, ainda não foi aplicada, e quando ela o for, esse forte
estímulo dos governos certamente ajudará e muito na volta da atividade.
Em algum momento no futuro, o custo dessas medidas e as estratégias de recuperação fiscal dos países serão acompanhadas com lupa
pelos mercados, mas acreditamos que isso levará ainda algum tempo para tomar a linha de frente das preocupações. Estima-se que o déficit fiscal
mundial ponderado pela paridade do poder de compra das moedas irá aumentar cerca de 9 pps do PIB em 2020 e a dívida pública dos governos
cerca de 20 pps do PIB. No Brasil vemos aumento do déficit primário de 7 pps do PIB para -8% do PIB e um salto da dívida pública de cerca de 13
pps para cerca de 88% do PIB com as medidas anunciadas ao longo de abril. Os níveis de juros e inflação muito baixos no mundo (no Brasil estimamos
IPCA de 2% este ano com Selic ao redor de 2.5%) ajudam a conter muito o custo dessa dívida e lembramos que boa parte dos efeitos fiscais das
medidas está restrito a 2020 (esperamos déficit primário voltando para ao redor de -3% do PIB em 2021 e -1% em 2022).
O aumento da turbulência política no Brasil recentemente não ajuda nas perspectivas de se colocar a política fiscal adiante de volta à
trajetória de normalidade. Governos fracos têm mais dificuldades em promover ajustes fiscais. Porém ressaltamos que boa parte da volta à
normalidade dos gastos fiscais em 2021 independe de apoio no Congresso: basta os programas emergenciais encerrarem sua validade sem serem
prorrogados e que a abertura das economias traga de volta o crescimento do PIB após a recessão deste ano. Para prazos mais longos, porém, é
inevitável concluirmos que a turbulência política atual aumenta as incertezas com relação às eleições de 2022 e a sustentabilidade de reformas
estruturais adiante.
No restante da América Latina, vemos a evolução das respostas ao Covid-19 caminhando bem no Chile e Peru, mas não tão bem no
México, que pode ter uma das piores contrações do PIB na região e ainda tem a situação fiscal muito prejudicada pelo baixo preço do petróleo. Na
Argentina, a primeira proposta de reestruturação da dívida soberana mostrou um prêmio de 35% para os preços atuais de mercado, mas mesmo
assim foi considerada bastante baixa pelos credores, o que aumenta as chances de um prolongamento do conflito entre governo e investidores. Já
a proposta da Província de Buenos Aires foi um pouco melhor do que a proposta soberana, o que provocou alguma recuperação dos preços. A
queda de braço entre governo e credores pode se prolongar por mais algum tempo, mas cremos que os níveis atuais de preços de 25/30% do valor
de face oferecem potencial de upside.
Como sempre nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.
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