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Visão Macro
Chegamos à metade de 2021 com um cenário de crescimento mundial bastante positivo,
impulsionado pela ampla reabertura econômica e fortes estímulos fiscais e monetários. Quando
olhamos para a trajetória dos preços das bolsas e commodities, porém, nos parece que esse cenário
já está bastante precificado. Com exceção de alguns papéis específicos, como plays de reabertura que
ficaram para trás em relação aos peers, possíveis alvos de aquisições e setores mais defensivos, não
vemos no momento boas assimetrias para manter grandes posições compradas no mercado acionário
local.
Em junho vimos um forte movimento de redução da inclinação da curva de juros americana motivado
pela mudança de discurso do Fed. Essa mudança provocou uma desmontagem de posições de muitos
players que tinham um call de que o Fed se manteria muito dovish mesmo diante de um cenário muito
complicado de inflação. Embora esse movimento da inclinação no curto prazo faça sentido, nos parece
haver aí uma “questão de nível” importante para o juro de 10 anos americano: com o Fed iniciando
um processo de alta possivelmente no final do ano que vem diante de uma inflação acima da meta e
um crescimento fortíssimo ao redor de 7% esse ano e 5% em 2022, um nível atual ao redor de 1.4%
para o juro de 10 anos americano nos parece muito baixo. Adiante, acreditamos que os dados de
atividade e inflação nos EUA ganharão mais importância do que o próprio discurso do Fed e em breve
os mercados podem voltar a pedir altas mais agressivas de juros por lá.
Junto com as captações externas aquecidas de empresas brasileiras, esse movimento do juro longo
americano pressionou para baixo o cupom cambial local. Esse, porém, nos parece um mercado que
exibe hoje uma grande assimetria para cima nas taxas, tanto pelo nível muito baixo do juro longo
americano como pelo recorde de baixa no spread de risco local. Com as eleições brasileiras
(potencialmente complicadas) se aproximando esse nos parece ser a proteção mais barata disponível
no mercado atualmente.
Por aqui no Brasil, o principal tema tem sido a virada hawkish do Banco Central, que ameaça acelerar
ainda mais o ritmo de altas da Selic, potencialmente chegando rápido ao redor de 7% nos próximos
meses. Isso seria uma mudança muito importante para a precificação dos ativos locais, a começar pelo
câmbio, mas passando também pela renda variável e juros longos. Em primeiro lugar a meta de
inflação de 3% no longo prazo fica mais crível. Embora isso signifique juros reais mais altos no curto
prazo, em qualquer lugar do mundo e em variados momentos da história está bem estabelecido que
inflação mais baixa no longo prazo significa juros reais também mais baixos lá na frente (governos
populistas por diversas vezes tentaram o inverso apenas para perceber que a queda temporária do
juro real não se sustenta no longo prazo com inflação alta).
Em segundo lugar, um juro overnight de 7% no mundo de hoje é bastante elevado e sobe muito a
barra para os ativos de risco local performarem, principalmente diante do cenário de eleições que se
aproxima. Por outro lado, parece ser inevitável que o Brasil volte a atrair mais capitais de curto prazo
já que, apesar de outros bancos centrais começarem também a subir juros, eles o fazem em velocidade
e intensidade muito menor do que o que o Banco Central do Brasil tem feito. No mais, seguimos vendo
o Congresso brasileiro trabalhando, com as privatizações de Eletrobrás e Correios bem encaminhadas
e reformas administrativa e tributária caminhando. Embora esta última tenha alguns problemas e deva
ser modificada adiante, acreditamos que ela também corrige importantes distorções, principalmente

no âmbito da “pejotização”. A percepção no curto prazo, porém, é de que a reforma tributária parece
ser melhor para a dívida pública do que para a renda variável, dada a tributação dos dividendos e fim
dos juros sobre capital próprio.

Performance
O Fundo subiu 1.20% em junho e o resultado foi composto por diferentes estratégias. Em ações,
tivemos uma contribuição positiva de 120 bps, com destaque para uma pequena posição comprada
em Argentina que contribuiu com 80 bps e uma posição vendida em Peru que contribui com 58 bps
após a vitória do governo de esquerda de Pedro Castillo nas eleições. No nosso livro de ações
brasileiras, tanto nossas posições compradas quanto as vendidas performaram pior do que o índice,
gerando uma contribuição liquida neutra em ações brasileiras. O Fundo reduziu bem as posições
compradas em ações após o Ibovespa atingir os 130 mil pontos, passando a ficar net vendido em Brasil
em 11%.

Posicionamento
Nossa exposição direcional está concentrada no livro de juros, onde vemos as NTN-Bs com uma
melhor assimetria de risco e retorno. Comparando os juros reais pré pandemia com o nível atual,
vemos que o gap potencial de fechamento é bastante alto. Além disso, na comparação com o resto
do mundo, ainda estamos com juros bastante elevados mesmo levando em conta as diferenças de
cenários entre os peers. Seguimos com uma visão mais construtiva com o Real, seja pelo
posicionamento do BC de continuar a elevação agressiva dos juros (o que volta a trazer um bom
carrego para a moeda), como também pelo cenário de elevada liquidez que favorece as captações
externas. Na parte de juros e câmbio tivemos contribuição de +127 bps e -52 bps respectivamente.
No book de bonds, fizemos pequenos movimentos de venda, reduzindo em 4% as posições. Durante
a pandemia fomos às compras e agora, após as recentes altas nos preços dos títulos, passamos a
reduzir a exposição. Vemos como um risco a possível subida da curva de juros americana para
equalizar as projeções de crescimento e inflação. Nesse sentido gostamos do cupom cambial para
hedge do portfólio, já que essa posição nos protege tanto de um aumento dos juros americanos
quanto de um aumento do spread do risco do Brasil.
Como sempre seguimos à disposição para maiores esclarecimentos.
Gratos,
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