Carta do Time de Gestão – janeiro de 2021

Visão Macro
O ano de 2021 começou desafiando a tese que ganhou força no final do ano passado de que a
mudança na presidência dos EUA e a força do crescimento chinês trariam melhores ventos para
os mercados emergentes. Dúvidas com relação à velocidade do processo de vacinação versus o
aumento da segunda onda de casos de Covid, além da vitória dos democratas na Geórgia, que
deu a eles o comando do Senado americano, foram alguns dos fatores que pesaram sobre os
mercados. Em que pese essas mudanças na margem, seguimos com a visão de que o momento
é bom para os mercados emergentes já que a ideia central de uma recuperação econômica forte
sem um aperto de política monetária nos países desenvolvidos segue intacta.
As expectativas de crescimento mundial em 2021 seguem subindo e já se encontram acima de
6%, maior número da história recente, com destaque para China que deve crescer ao redor de
8.5% este ano. A última vez que vimos um número de crescimento mundial tão alto foi em 2010
(5.4%), porém com uma diferença básica em relação ao período atual: naquela ocasião o juro
real de 10 anos americano era +1% e agora essa mesma taxa é -1% (consequência de termos já
mais de 10 anos de inflação rodando abaixo da meta no mundo desenvolvido). Notem que em
janeiro, em reposta à perspectiva de um maior estímulo fiscal americano, o juro nominal de 10
anos americano chegou a subir cerca de 20 bps mas praticamente todo esse movimento veio da
inflação implícita, o que deixou o juro real (que é o que no fim das contas importa para as
decisões de investimento) praticamente inalterado nesse nível de -1%.
No geral, portanto, o pano de fundo para a América Latina é bom e os preços seguem bastantes
descontados em relação ao histórico recente, gerando um bom momento para se posicionar na
região que, entre outras coisas, oferece exposição às commodities metálicas (Brasil, Chile e
Peru) e alimentícias (Brasil e Argentina principalmente) via empresas que estão com preços
bastante descontados em relação aos pares do resto mundo. A região oferece também carrego
elevado para o investidor que está disposto a estender duration das carteiras, seja via empresas
de utilities que oferecem taxas internas de retorno elevadas, seja via títulos públicos longos no
Brasil que seguem oferecendo juros reais acima de 4%, uma raridade no mundo de hoje.
Nesse sentido, as notícias locais têm sido um pouco mais animadoras no Brasil: o déficit fiscal
de 2020 foi cerca de 3% do PIB menor do que se esperava, a dívida pública bruta fechou o ano
em 89% do PIB enquanto a expectativa geral há poucos meses era algo entre 95 e 100% do PIB,
o teto de gastos vai sendo respeitado para 2021 e a economia se recupera em velocidade maior
do que os pares. A passagem das eleições legislativas oferece ainda a possibilidade da volta de
uma agenda minimamente construtiva de reformas, com a PEC emergencial ou até alguma
reforma administrativa sendo votada no decorrer do ano. O Banco Central deve iniciar um ciclo
moderado de alta de juros em março com altas de 25 bps por reunião, chegando 3.75% no fim

do ano e 5% em 2022, o que deve ser suficiente para manter a inflação ao redor do centro da
meta. Enquanto isso, outros países da região como o México, Colômbia e Chile sofrem com
recuperações mais lentas e devem seguir afrouxando a política monetária em 2021.
Acreditamos que até o fim do ano o Brasil voltará a ter juros acima do Mexico, o que tende a
ajudar também na performance da nossa moeda, que segue bastante descontada em relação
aos preços das nossas exportações.

Performance
Durante o mês de janeiro, o Exploritas Alpha América Latina teve uma contribuição positiva de
vinda do book de bonds e de ações. Em bonds tivemos contribuição de 67 bps e em ações
tivemos contribuição de 140 bps, tivemos uma posição net comprada de 25% durante o mês e
Ibovespa caiu 3.3% no mês, o que mostra um bom desempenho na parte não direcional da
carteira. Na parte macro tivemos perdas nas posições em moedas (-350 bps) metade vindo de
hedges de posições no exterior e o restante em posições direcionais no Real brasileiro e perda
de 150 bps na posição de juros reais, onde seguimos comprados e com visão positiva em relação
ao carrego e possível compressão de taxa. A carteira de ações segue bem diversificada entre
Brasil e América Latina. Nesse momento buscamos boas empresas na região que estão bastante
descontadas e que foram penalizadas durante a pandemia. Nossa carteira atual é composta de
empresas exportadoras que se beneficiam de preços de comodities altos, câmbio subvalorizado
e um mix de empresas com taxas de retornos reais altos, destaque para setor de energia e
saneamento.
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Gratos,

Time Exploritas

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

