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Visão Macro
Temporário. Essa é a palavra que tem sido mais usada ultimamente para descrever as pressões inflacionárias na
maior parte do mundo desenvolvido, em especial nos Estados Unidos. O racional técnico dessa vertente é que,
ao se retirar da inflação cheia e dos núcleos os efeitos dos itens duramente afetados pela pandemia, como
aluguéis, a inflação corrente restante estaria num nível ainda compatível com as metas inflacionárias. Essa visão
ignora, porém, um fator básico presente em praticamente todos os ciclos inflacionários duradouros em diversos
países desenvolvidos do mundo ao longo da história: em geral, eles começam com um choque temporário. O
que determina se esse choque inicial se transformará ou não num processo inflacionário duradouro no futuro
é justamente a postura do Banco Central diante desse evento inicialmente temporário. Caso o BC adote a
postura tradicional de filtrar os choques primários, mas ao mesmo tempo combater os efeitos secundários
(inércia e expectativas) via aperto de política monetária, em geral a inflação volta ao seu curso inicial e o choque
é dissipado. Caso, porém, o Banco Central falhe em demonstrar que está perseguindo a meta de forma
cuidadosa diante do choque, as expectativas de inflação sobem e entramos em um processo inflacionário mais
duradouro, como o que aconteceu nos EUA na década de 70.
O que vemos hoje nos EUA é o maior choque inflacionário desde 1991, num momento em que a política
monetária praticada pelo Fed é disparadamente a mais expansiva de todos os tempos. É claro que o choque
inflacionário atual é praticamente todo causado por fatores temporários. Mas, levando-se em conta o grau
absurdamente expansivo onde a política monetária atual do Fed está, parece inimaginável supor que ficar
sentado esperando os fatores temporários passarem seja a política mais adequada. Também não parece
adequado esperar demais para começar a agir. Isso poderia ser defensável se a taxa de juros inicial estivesse
acima de zero e o ritmo expansão do balanço do Fed não estivesse tão elevado. Quando combinamos todos
esses fatores, é difícil não chegar à conclusão de que o risco de se entrar num processo inflacionário mais
duradouro nos EUA parece hoje em dia subestimado, demandando uma ação mais forte do Fed no futuro.
No mundo em desenvolvimento, a luta contra o choque temporário que afeta a inflação é mais complicada pois
em geral os bancos centrais não contam com o mesmo grau de credibilidade adquirido pelos países
desenvolvidos ao longo do tempo. Isso significa que eles têm menos espaço para errar e os movimentos tendem
a ser mais bruscos. Apesar disso, na América Latina, apenas Brasil, México e Chile começaram a apertar a política
monetária, enquanto Peru e Colômbia ainda relutam (mas devem começar a subir juros em breve). Num
primeiro momento, o México deve subir os juros ao redor de 75 bps nos próximos meses para 5%, o Chile deve
subir cerca de 150 bps para 2%, o Peru deve subir cerca de 175 bps para 2% enquanto a Colômbia deve subir
ao redor de 225 bps para 4%. São movimentos ainda modestos diante do desafio inflacionário e supõem que a
inflação nos EUA volte rapidamente para o controle. Caso contrário, o risco é de ciclos de aumentos de juros
mais prolongados em toda a América Latina.
No caso do Brasil, temos um choque inflacionário mais forte do que o dos outros países. Por aqui a inflação
estourou em muito o teto da meta, enquanto no resto da região a inflação ainda está ao redor do teto no geral.
Em compensação, o BC brasileiro foi o mais rápido a agir e deve subir a Selic num total próximo a 500 bps, para
ao redor de 7%. Por mais que isso tenda a gerar solavancos no curto prazo, acreditamos que, no mundo de hoje
de juros internacionais muito baixos, esse é um nível de Selic que deve manter a taxa de câmbio bem
comportada e trazer a inflação de volta para próximo do centro da meta em 2022. O ótimo comportamento das

expectativas de inflação atualmente, mesmo diante de um forte estouro da inflação em relação à meta este ano
sugerem um grau razoável de confiança do mercado na ação do BCB. Temos, portanto, aqui uma reposta de
livro texto da política monetária que tende a trazer bons frutos no futuro.

Performance
O mês de julho foi difícil para os mercados latino-americanos e o fundo teve desempenho negativo de 3.27%.
Do lado positivo, tivemos ganho de 122 bps com o book de bonds, liderado pelos títulos de Buenos Aires que
subiram 8% em dólares durante o mês após o governo da província ter melhorado mais uma vez a proposta de
reestruturação da dívida. Do lado negativo, tivemos uma perda de 230 bps na posição de câmbio, sendo que
metade dessa perda foi no hedge das posições em ativos fora do Brasil e a outra metade se deu por perdas
direcionais na posição comprada em Real contra Dólar e na posição tomada em cupom cambial. Na parte de
ações, tivemos perdas de 122 bps sendo que 2/3 da perda se deu na parte não direcional. Nossas posições em
consumo doméstico tiveram um desempenho pior do que o índice, o que contribuiu para as perdas não
direcionais. Em juros, tivemos contribuição líquida negativa de 47 bps, com perdas na posição aplicada em NTNB longa e ganhos na posição tomada na parte longa da curva de juros nominal do Brasil.

Posicionamento
O índice Bovespa caiu 3.9% em julho, mas com uma grande dispersão entre os setores e papéis. Aproveitamos
para cobrir alguns shorts e adicionar algumas posições durante o mês, o que fez com que a nossa posição net
comprada em ações passasse de -2% para 11.7%. Aumentamos também nossa posição vendida em USD contra
o Real. Continuamos comprados em NTN-B longa, vemos uma assimetria interessante com os juros reais
brasileiros negociando acima de 4.5%. Além de ser um nível atrativo em termos absolutos, ele fica ainda mais
atrativo quando comparamos com os juros reais negativos em boa parte do mundo. Nos Estados Unidos, os
juros reais de 10 anos estão negativos em 1.18% e os de 30 anos estão negativos em 0.37%. Vemos nos juros
reais brasileiros um bom retorno e uma certa proteção contra o cenário inflacionário. Interessante notar que
uma posição comprada em NTN-B 2050 teve desempenho praticamente zerado desde o final de 2019 até julho
de 2021, mesmo com o yield do título subindo 100 bps de 3.46% para 4.46% no período. O elevado carrego ao
longo do tempo compensou os solavancos. No período, a B50 chegou a cair 23% durante a crise e acumula
retorno de -0.36%, se comparando a um Ibovespa que chegou a cair 46% na crise e agora acumula desempenho
de 2.72% no período. Mesmo com um mercado bastante favorável para as ações e bastante negativo para juros
no Brasil, tivemos desempenho parecido para os dois ativos, com um drawdown bem menor para a posição de
juros reais.
Como hedge, temos uma posição comprada em cupom cambial que nos protege de uma possível abertura da
taxa de juros americana e também de um cenário de piora significativa de risco Brasil, através do aumento do
spread dos juros do cupom cambial sobre os juros americanos.
Como sempre, seguimos à disposição para maiores esclarecimentos.
Gratos,
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