Carta do Time de Gestão – Novembro de 2020
Performance
Novembro foi o segundo melhor mês da história do Exploritas Alpha América Latina (+13,90%),
ficando somente atrás do mês de dezembro de 2019 com 14,20%. O fluxo vindo de uma realocação de
portfólio de investidores de mercados desenvolvidos para emergentes impulsionou os ativos de risco
latino-americanos. A principal contribuição positiva veio do book de ações com 775 bps, sendo 256 bps
vindo da Argentina, 344 bps do Brasil, 34 bps da Colômbia, 54 bps do Peru e 90 bps do conjunto dos outros
países. A estratégia em taxa de juros reais contribuiu com 182 pontos e o hedge cambial das posições
offshore com 420 bps.

Visão Macro
A eleição de Biden nos EUA e as notícias em torno das vacinas para o Covid-19 têm provocado
uma rotação importante de investimentos em direção aos mercados emergentes. Entre as classes de
ativos, os principais beneficiados têm sido as bolsas locais e as commodities. A grande questão para os
investimentos, no momento, é entender se esse é um movimento apenas pontual de novembro ou se
ainda há desdobramentos relevantes por vir.
Olhando para a América Latina, é inegável os fortes impactos que a guerra comercial recente
entre EUA e China e o choque do Covid tiveram sobre os preços dos ativos. Ao final de novembro, a bolsa
brasileira em dólares ainda estava -27% abaixo do nível de março/18, quando Trump começou a aplicar
medidas protecionistas com mais vigor. Na mesma base de comparação, a bolsa mexicana estava -18%
abaixo e a bolsa chilena -44%. É claro que houve também eventos idiossincráticos na região que mudaram
a situação para pior desde então: podemos citar os distúrbios sociais e assembleia constituinte no Chile,
instabilidade política no Brasil, ascensão de governos mais intervencionistas no México e Argentina. De
certa forma, podemos dizer que hoje em dia é mais difícil achar histórias positivas na região do que há 3
ou 4 anos atrás, quando tínhamos a chegada ao poder de vários governantes vistos como market friendly.
Porém, a situação atual exemplifica uma questão importantíssima sobre investimentos na
região: preço importa muito e o vento vindo dos países desenvolvidos, China e commodities também
muitas vezes se sobrepõem ao quadro local. Nesse sentido, acreditamos que o vento positivo atual vindo
de fora, por decorrer de uma mudança de um fator estrutural que pesou muito sobre os mercados locais
por vários meses, ainda pode ter alguns rounds adiante por vir. Levando em conta que esse vento atinge
a América Latina a preços muito mais baratos do que há 4 anos atrás, temos uma combinação boa que
pode ainda sustentar uma alta das bolsas da região por mais tempo.
Assim como nos países desenvolvidos, os países da América Latina seguem mostrando uma
recuperação de atividade em cima da maior capacidade ociosa vista nos últimos anos, o que limita muito
a perspectiva de altas significativas de juros na região. Por mais que no Brasil esteja aumentando a chance
de vermos uma alta de juros a partir do segundo trimestre de 2021, a magnitude dessa alta parece bem
menor do que em ciclos anteriores. Em outros países da região, como o México, ainda vemos riscos de
mais cortes de juros adiante.

Quando olhamos para o balanço de pagamentos dos países latino-americanos, em geral a
significativa depreciação cambial recente, somada à recessão, tem levado a uma forte melhora do fluxo
de entrada de dólares. Somando-se a isso ainda o bom momento dos preços de commodities, podemos
ver superávit em conta corrente adiante em vários países da região, inclusive no Brasil.
Tudo isso nos mostra que o ciclo de crescimento que estamos perto de ver em 2021 (por volta
de +5% para a região como um todo) não está próximo de bater em uma grande limitação de balanço de
pagamentos ou de inflação, como ocorreu em outras ocasiões no passado. É claro que há riscos relevantes
em torno desse cenário, o principal deles sendo um recrudescimento dessa segunda onda de Covid no
mundo, que volte a derrubar a região. No Brasil, esse risco é particularmente importante dada a já grave
situação fiscal em que nos encontramos. Por hora, apesar de notícias preocupantes sobre o aumento do
número de hospitalizações e mortes, o calendário próximo de aprovação de vacinas tem neutralizado os
efeitos disso sobre os mercados. Mas sabemos que esse balanço pode mudar adiante, por isso seguimos
monitorando a situação com muita cautela.
Como sempre seguimos a disposição para maiores esclarecimentos.
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