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Visão Macro
O fundo teve retorno negativo de 1.94% no mês de março. Tivemos um movimento divergente
dos ativos de risco neste mês, com o mercado de ações apresentando bom desempenho e, na
parte macro, os mercados de câmbio e juros seguindo uma deterioração que já vinha
acontecendo em meses anteriores. A curva de juros do Brasil, em especial, sofreu uma grande
reprecificação ao longo do mês. Ao contrário do que geralmente acontece quando o Banco
Central inicia um ciclo de alta de juros de forma agressiva, o prêmio da curva longa, ao invés de
cair, aumentou ainda mais. Alguns fatores estão por trás disso e merecem um comentário mais
prolongado.
Em primeiro lugar, a PEC emergencial e as relações entre o Presidente, sua equipe e o Congresso.
Consideramos a versão final da PEC aprovada pelo Congresso como sendo muito boa para a
trajetória da dívida pública no Brasil no longo prazo, ao dar à União, estados e municípios as
ferramentas adequadas para se cumprir o teto de gastos. A versão inicial era melhor, mas a
versão final aprovada ainda foi muito boa. Mantiveram-se os gatilhos para gastos obrigatórios e
o limite de 44 Bi para despesas da pandemia extra-teto este ano. Porém, a trajetória adotada
pelo governo durante a sua aprovação trouxe algumas preocupações importantes. Isso porque
foi a primeira vez em que vimos o Presidente adotar publicamente uma posição contrária à sua
própria equipe econômica, que teve de se aliar às lideranças do Congresso para se opor à essa
ação. Sabemos que houve outros momentos de tensão no passado entre Presidente e equipe
econômica (como por exemplo no episódio dos “fura teto” em outubro) mas em geral estes
atritos foram resolvidos internamente, com apenas comentários de bastidores sendo vazados
pela imprensa. Dessa vez, o conflito foi feito na arena pública e as cicatrizes desse episódio
devem ser acompanhadas com cuidado adiante.
Em segundo lugar, a surpreendente liberação pelo STF de uma candidatura Lula à Presidência
em 2022. Em apenas 30 dias, uma candidatura Lula saiu de chances muito remotas para chances
muito altas de acontecer. Como Lula e Bolsonaro possuem públicos cativos próximo dos 20%
cada um, o mercado leu isso (corretamente) como um desafio muito maior para qualquer
candidatura mais próxima do centro conseguir chegar ao segundo turno. Sobre esse ponto,
embora o raciocínio no geral faça sentido, estamos ainda há 1 ano e 7 meses do pleito e a política
já demonstrou inúmeras vezes que esse é um prazo muito longo para se ter grandes certezas a
essa altura. Em especial, pois o cenário projetado de uma polarização indesejada, por si só, gera
uma reação contrária da sociedade e das forças políticas para se tentar aproveitar a avenida
aberta para uma candidatura do centro com menos fragmentação entre os candidatos (a
barreira de entrada à corrida eleitoral subiu, o que aumenta o incentivo para a coordenação e
união de forças). Portanto, embora o STF tenha trazido uma novidade muito relevante neste
mês de março, vemos com reserva a ideia de que o quadro eleitoral já estaria definido.
Uma outra questão distinta é o quanto essa novidade eleitoral altera o comportamento dos
agentes políticos a partir agora, a começar pelo próprio Presidente e passando pelas principais
forças do Congresso. Nesse ponto já podemos observar algumas alterações significativas: os
líderes partidários já pressionam de forma mais efusiva o Presidente (por exemplo na questão
dos Ministérios da Saúde e Relações Exteriores) e este se mexe ensaiando uma tentativa de
mudança de discurso sobre a pandemia e fazendo uma reforma ministerial. Parece cedo ainda

para avaliar, mas a grande pergunta na cabeça do mercado agora é se isso significa mais ou
menos riscos fiscais adiante. No auge da pandemia, como estamos vivendo agora, a reposta
parece ser que sim, mas em algum momento adiante, as medidas de restrição à mobilidade e
vacinação em massa devem começar a fazer efeito, reduzindo essa percepção de risco fiscal
muito acentuado. Diga-se de passagem, o resultado fiscal e a trajetória da dívida pública têm
surpreendido positivamente desde o final do ano passado, então algum sinal concreto de
restrição tem sido emitido pelo governo no curto prazo.
Em meio a isso e a uma atividade econômica que tem sentido o impacto da nova onda de Covid,
o Banco Central tem sido agressivo com a retirada de estímulos. Imaginamos que provavelmente
veremos mais duas altas de 75 bps da taxa Selic, seguidas de duas altas de 50 bps e depois
ajustes marginais de 25 bps por reunião (terminando este ano com uma Selic de 5.5% e
chegando no ano que vem a 6.5%). Com o aperto das condições financeiras e impacto do Covid,
rebaixamos recentemente nossa expectativa de crescimento este ano de 3.5% para 3.0%, com
inflação de 4.6%. Em 2022, esperamos crescimento de 2.5% e inflação no centro da meta de
3.5%.
No resto da região, vemos impactos fortes ainda da nova onda de Covid e vacinação ainda lenta
(com exceção do Chile). O México tem surpreendido pela velocidade de piora das políticas
econômicas (tentativa de cancelamento de contratos energéticos, redução de idade mínima
para aposentadorias), enquanto o Chile adiou por um mês as eleições para a assembleia
constituinte e ainda flerta com mais uma rodada de saques das aposentadorias por conta do
Covid (o que seria ruim para os mercados). A Argentina empurra para a frente um possível
acordo com o FMI e o Peru deve passar agora em abril pelas eleições presidenciais mais incertas
da sua história, com um grande número de candidatos concorrendo, alguns dos principais com
discurso pouco amigável aos investidores.

PERFORMANCE
Durante o mês tivemos ganhos na parte de bonds de 122 bps. O livro de ações teve contribuição
negativa de 65 bps. A Argentina foi o destaque nessas duas partes do portfólio com contribuição
de 93 bps em bonds e contribuição negativa de 54 bps em ações. No ano temos uma
contribuição positiva de 27 bps vindo da Argentina. Na parte macro, tivemos perdas de 35 bps
em câmbio, principalmente no hedge de posições offshore convertidas para reais e tivemos
perdas na parte de juros reais de 170 bps, onde ainda seguimos com uma posição aplicada em
NTN-B longa.
Com o aumento de algumas incertezas reduzimos a posição comprada em ações em 10.8 pontos
para 27.4 %. Reduzimos marginalmente também nossa posição aplicada nos juros e adicionamos
posição tomada em cupom cambial, que pode ao mesmo tempo nos proteger de aumentos na
curva de juros americana e do aumento da percepção de risco doméstico. No livro de ações a
maior redução se deu em ações brasileiras, saindo de 21.5% para 12.5% no final de março.
Temos ainda uma posição comprada em ações argentinas de 6.6% a preços bastante
descontados e posições regionais de 8.3%.
Como sempre seguimos a disposição para maiores esclarecimentos.
Grato,
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