Carta do Time de Gestão – Maio de 2020
Em maio, o Exploritas Alpha América Latina FIQ FIM teve uma performance positiva de 4.95%. O destaque positivo no mês veio
da parte de bonds e ações dentro do portfólio.
Em bonds tivemos um ganho de 243 bps, com 80% deste ganho vindo da Argentina e 20% de empresas brasileiras. Na Argentina,
tivemos uma oferta de troca da dívida com um valor presente avaliado em 40% acima do preço marcado no final de abril, mas
essa oferta foi prontamente recusada pelos credores por acharem o valor insuficiente. Essa recusa gerou volatilidade no início
do mês, dado o aumento da chance de não se chegar a um acordo, o que levaria a um default desordenado e seria ruim para
ambas as partes. Na segunda metade do mês, governo e credores voltaram para a mesa de negociações com alguma
flexibilização de ambos os lados. Isso levou a uma recuperação de preços na expectativa de que um acordo possa ser alcançado
ao longo do mês de junho.
Em ações, tivemos um mês bastante volátil na parte direcional e ainda mais na parte de valor relativo entre ações. Nos primeiros
8 pregões, o índice Bovespa chegou a cair 3.4%, com nossas ações brasileiras compradas caindo 7.3% e as ações vendidas caindo
apenas 1.5%, o que gerou um impacto inicial bastante negativo sobre o portfólio. No restante do mês, porém, tivemos uma
recuperação tanto das posições direcionais quanto da nossa carteira de valor relativo. O índice Bovespa terminou o mês subindo
8.6%, sendo que nossas ações compradas subiram em média 9.1% e nossas ações vendidas subiram 5.5%. No geral, a parte de
ações brasileiras contribuiu com 353 bps no mês e no restante de Latam tivemos uma contribuição negativa de 40 bps, com
destaque negativo para Chile e Peru, cujas ações caíram 4.8% e 3.8% respectivamente.
Na parte macro, tivemos ganhos de 38bps com hedges cambiais e uma perda de 69 bps com títulos públicos no Brasil. Como já
mencionamos em abril, gostamos da parte longa da curva de juros reais em um ambiente mundial de juros baixos. Vemos nas
NTN-Bs uma combinação de carrego positivo, prêmio para juros reais de outros países similares e uma certa proteção por ser
ajustado a inflação.

Cenário
Como mencionamos acima, maio foi um mês de bastante volatilidade nos mercados mundiais. Na primeira metade do mês, as
dúvidas quanto ao ritmo de saída da crise mundial pesaram bastante sobre o desempenho dos ativos de risco, evento que aqui
no Brasil foi ainda potencializado pela turbulência política local. Mas na segunda metade do mês, vimos uma recuperação
impressionante dos mercados na esteira do otimismo com a reabertura das economias pós pandemia. O que está por trás desse
otimismo recente e o quão sólido e duradouro este movimento pode ser?
Temos defendido a ideia de que esta crise difere de episódios anteriores. Em geral, numa contração econômica típica, o
pessimismo se instala de forma gradual e crescente, com cada dado econômico piorando um após o outro, os bancos e
empresariado ficando progressivamente mais pessimistas e nos mercados, aos poucos, “a ficha caindo” sobre a piora da
situação até que, após um longo tempo de reflexão, os governos reagem, estancando o pessimismo e preparando o terreno
para uma reversão do ciclo. Agora não: o impacto inicial da crise sobre as economias e os mercados foi tão brutal e a reação
dos governos (monetária e fiscal) foi tão rápida, que deixou pouco espaço para um pessimismo adicional se instalar. Do fundo
do poço de abril, parece haver agora, ao menos no curto prazo, apenas uma direção que os dados podem seguir: para cima, e
nos parece correto que os mercados estejam antecipando isso.
A questão que se coloca é: qual o limite desse otimismo com a recuperação e o quanto disso já foi ou não antecipado pelos
preços de mercado? Nesse ponto, temos que reconhecer que, embora a primeira “pernada” para cima dos dados pós início da
abertura das economias seja relativamente fácil de prever, os passos seguintes podem apresentar mais nuances e idas e vindas,
que dependem não somente do sucesso das políticas de contenção do vírus, mas também da saúde das empresas e

consumidores pós parada. Nesse aspecto, são promissores os sinais que vêm da China (onde a atividade industrial já voltou ao
nível pré crise) e Alemanha, onde o otimismo do empresariado se recupera de forma surpreendente.
A forte recuperação da China tem ajudado a sustentar os preços das commodities, o que provoca um impulso importante para
a recuperação de moedas e bolsas de países emergentes. Chile e Peru são os mais diretamente beneficiados, mas o Brasil de
certa forma também tem sido ajudado via preços de minério de ferro e commodities agrícolas. Junto com a contração da
atividade, que encolhe as importações, isso está provocando uma importante inversão na trajetória da conta corrente, que
deve terminar o ano próxima ao equilíbrio. Embora o investimento direto estrangeiro deva cair também por conta da crise
mundial, compensando parte desse efeito benéfico sobre as contas externas, o resultado líquido ainda nos parece positivo
sobre a entrada de dólares no país, o que pode ajudar a segurar ou até reverter o pessimismo recente com o Real.
Outro ponto relevante para a economia mundial é que os estímulos continuam acontecendo na margem: temos fundo de
expansão fiscal na Europa, continuidade das medidas fiscais nos EUA e países emergentes seguindo com cortes de juros e
expansão de liquidez. Isso nos sugere que o ponto de reversão das políticas e retirada de estímulos pode ainda estar bem longe,
o que ajuda a sustentar os mercados no curto prazo. Por aqui no Brasil, esperamos mais um corte de juros de 75 bps na próxima
reunião do Copom e, caso o câmbio volte a se comportar melhor, é possível ainda vermos mais cortes de juros adiante. No
início de maio, com a extensão da quarentena em São Paulo e outros centros importantes, revisamos nossa expectativa de PIB
para -6% e agora, com a confirmação da reabertura gradual em praticamente todo o país acreditamos que os riscos em relação
a essa projeção para o PIB de 2020 voltaram a ficar simétricos.
As turbulências políticas que seguimos vendo no Brasil e nos EUA, inclusive com movimentos de rua nos dois países, são sinais
de que o regime de volatilidade alta ainda persiste, o que recomenda alguma cautela por parte dos investidores. Mas o pano
de fundo em junho de estímulos, reabertura e recuperação ainda nos parece positivo para os mercados.
Como sempre nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.
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