Carta do Time de Gestão – maio de 2021
Visão Macro
Embora o cenário internacional continue benéfico, vimos no mês de maio alguns sinais de alerta. O primeiro deles
foi a forte surpresa para cima da inflação americana, que fez o Fed adiantar a sinalização quanto ao início das
conversas sobre o tapering (redução das compras mensais de ativos). Por mais que tenhamos algumas distorções
na inflação vindo da reabertura pós-pandemia, entendemos que pressões inflacionárias nesse nível atual tornam
difícil para os mercados manterem a calma e o risco de novas altas do juro longo americano vem aumentando.
Antes, enquanto a inflação não dava as caras e era apenas uma ameaça abstrata, era mais fácil para o Fed controlar
as expectativas com uma linguagem dovish. Agora que a inflação já é uma realidade, passa-se ao discurso de que
ela é apenas temporária. Por hora, os mercados têm “comprado” bem essa narrativa sem maiores estresses, mas
acreditamos que surpresas altistas para além daqui podem rapidamente trazer de volta a sensação de que o Fed
está “atrás da curva”, prejudicando os ativos de risco.
Outro sinal de alerta foi o crackdown do governo chinês em cima da especulação nos preços de commodities, que
as fez recuar bem em relação aos picos recentes. Por mais que o cenário para elas siga positivo, vínhamos vendo
preços realmente muito acima do esperado, com consequências inflacionárias importantes. Dado o forte poder
de fogo do governo chinês, é de se esperar que essa ação tenha efeitos mais fortes no curto prazo, por isso
reduzimos temporariamente nossa exposição ao setor esperando níveis de entrada melhores.
Por aqui no Brasil, seguimos com um noticiário mais calmo, com um avanço até mais rápido do que o esperado da
privatização da Eletrobrás e da reforma administrativa. Também vemos sinais positivos sendo emitidos quanto a
uma possível reforma tributária. No campo macro, há uma notável onda de revisões para cima do PIB de 2021,
impulsionada por um resultado acima do esperado da atividade econômica entre março e maio. De fato, a
economia sentiu muito pouco os efeitos dos fechamentos relacionados à segunda onda do Covid e da forte queda
do valor do auxílio emergencial em relação ao do ano passado. A atividade ganhou tração e nos parece agora
rumar para um crescimento ao redor de 5.5% este ano, o maior registrado no Brasil em muito tempo.
Também há que se destacar as revisões para baixo quanto à trajetória da dívida pública e déficit fiscal. Isso ocorreu
em parte pelo crescimento maior do PIB melhorando a arrecadação, em parte pelo efeito da inflação sobre o
deflator do PIB que corrige a dívida e em parte também pela própria contenção de gastos feita pelo governo.
Vemos agora um déficit primário voltando para os níveis pré Covid (1.5% do PIB) e a dívida caindo algo ao redor
de 5 pontos do PIB nos próximos 12 meses.
No restante da América Latina, o tempo fechou no Chile com a vitória da esquerda e dos independentes nas
eleições para a assembleia constituinte. Por mais que o nível de 2/3 dos votos necessários para mudanças
constitucionais ajude a segurar os danos, acreditamos que o Chile poderá passar por vários meses de agenda
negativa, o que dificulta a recuperação dos preços dos ativos. No Peru, teremos agora o segundo turno das eleições
presidenciais e as incertezas são enormes quanto ao resultado. Independentemente de quem ganhe, sabemos
que o cenário será complicado pois o Congresso está com o maior nível de fragmentação dos últimos anos,
portanto os embates entre presidente e Congresso que vimos recentemente devem continuar. O México, ao lado
do Brasil, segue sendo um país com perspectivas um pouco melhores, dada sua forte ligação com a economia
americana e pelo do fato dos mercados seguirem confortáveis com o estilo “esquerda responsável” do Presidente.

Posicionamento
Diante desse cenário, vemos hoje entre os ativos brasileiros que o Real e a bolsa já reagiram, ao menos
parcialmente, à melhora do cenário local, mas a curva de juros reais longos ficou para trás. Por isso, acreditamos
que atualmente a melhor oportunidade de ganho no curto prazo no mercado local está nas NTN-Bs, posição que
segue sendo uma das principais no nosso portfólio. Também vemos uma oportunidade interessante de proteção
no cupom cambial, que segue em níveis historicamente muito baixos de spread em relação às treasuries num
momento em que nos aproximamos de um período eleitoral potencialmente complicado. Além disso, uma posição
tomada no cupom tende a seguir o movimento de abertura dos juros longos americanos caso a inflação siga
pressionada por lá.

Performance:
O fundo teve um bom desempenho no mês, subindo 5.40%. Os ganhos vieram de várias estratégias diferentes.
Em ações, tivemos um ganho de 185 bps, mesmo estando com baixa exposição líquida comprada durante o mês.
Começamos o mês 22% comprados e terminamos com 9% de posição direcional. O destaque positivo foi o setor
agro que contribuiu com quase a totalidade dos ganhos que tivemos em ações. No book de moedas, vimos uma
apreciação grande do Real que nos gerou contribuição positiva de 265 bps, sendo que 2/3 desse ganho veio de
hedge de posições em moeda estrangeira e 1/3 de posição direcional no Real. Em bonds, tivemos detração de 39
bps em parte devido ao câmbio, mas compensado no ganho mencionado acima do hedge cambial. Por fim, o book
de juros contribuiu com 165 bps dado o fechamento da ponta longa da curva. Cerca de 40% do ganho de juros no
mês veio de trocas entre diferentes vértices da curva e também trading intra mês na piora do mercado no início
de maio.
Como sempre seguimos a disposição para maiores esclarecimentos.
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