Carta do Time de Gestão – agosto de 2021
Visão Macro
Agosto foi um mês de forte volatilidade dos ativos brasileiros, causada principalmente por uma antecipação da
discussão eleitoral, com todos os seus possíveis desdobramentos sobre orçamento e gastos públicos. Será que
podemos estar assistindo a um “trailer” de um filme eleitoral mais prolongado que está por vir adiante? Em
alguns aspectos sim, por isso essa é uma boa ocasião para discutirmos nossa visão sobre o processo eleitoral
como um todo, já que ele deverá afetar cada vez mais os ativos locais nos próximos meses.
Em primeiro lugar, é muito cedo para estarmos falando sobre isso? Será que ainda não temos agenda o
suficiente no Congresso para barrarmos os efeitos da discussão eleitoral sobre os mercados? Por mais que
desejássemos postergar essa discussão, o mês de agosto já nos mostrou que ela é uma realidade. Para sermos
mais precisos, ainda há um debate importante no Congresso sobre reforma administrativa para novos entrantes,
no Senado temos a discussão sobre privatização dos Correios e possivelmente ainda alguma mudança tributária.
Mas, a nosso ver, esses fatores ou já estão suficientemente debatidos ou não têm força o suficiente mais para
barrar a discussão eleitoral, com os dois principais candidatos já ativamente em campanha pelo país produzindo
ações e declarações a todo momento e uma terceira via tentando se viabilizar (sobre esse ponto, as prévias do
PSDB já acontecem agora em meados de outubro). Portanto acreditamos que a discussão eleitoral já está aí e
veio a para ficar.
Dito isso, é possível que tenhamos uma campanha tranquila, com os dois principais candidatos migrando para
o centro ou uma terceira via se viabilizando rápido no percurso? Acreditamos que o “trailer” de agosto foi um
desafio forte à essa visão. Em primeiro lugar, uma terceira via que suba na esteira da rejeição aos outros
candidatos necessita, por definição, de um reconhecimento do eleitor médio de que a eleição está próxima. Isso
geralmente acontece apenas 3-4 meses antes das eleições. O candidato Romeu Zema em MG, por exemplo,
tinha 3% das intenções de voto em agosto de 2018 e só depois começou sua escalada para ganhar as eleições.
Em segundo lugar, sobre uma possível “ida para o centro” dos outros candidatos, isso nos parece factível ou até
provável somente próximo ao segundo turno. A discussão de primeiro turno deve fincar os pés fortemente nos
temas considerados prioritários para o eleitorado “raiz” de ambos os candidatos, portanto a moderação deve
ficar para um segundo momento. Até lá devemos ver mais declarações da esquerda sobre acabar com o teto de
gastos e, pelo lado da direta, fortes embates institucionais, especialmente com o judiciário.
Nesse sentido, é possível que vejamos um uso exagerado do orçamento pelo Presidente e seu grupo político
para tentar vencer as eleições, chutando para o lado a prudência com o teto de gastos e o arcabouço mais geral
da dívida pública? Nesse caso específico, temos que discordar das visões mais pessimistas. Não temos feito
outra coisa nos últimos 12 meses senão revisar para baixo nossa expectativa de déficit primário e evolução da
dívida pública. Sim, a inflação ajudou um pouco esse processo no início, mas não é apenas isso que está
acontecendo. Realmente está havendo uma contenção maior do que o esperado dos gastos públicos mesmo
diante de um forte aumento da arrecadação. Se isso vai permanecer ou não após as eleições é um grande ponto
de interrogação, mas o caminho de agora até dez/22 nos parece já bastante delineado nessa direção.
Se pudéssemos então resumir em poucas palavras nossa visão sobre o processo eleitoral adiante seria: cautela
com os meses iniciais da corrida, quando a volatilidade tende a ser alta, porém atenção às oportunidades de
preço que podem surgir nesse período, já visando as chances de alguma moderação dos candidatos que pode
surgir mais perto das eleições ou alguma animação com a terceira via.

Por mais que ainda seja cedo, algumas oportunidades já parecem surgir após esse estresse de mercado em
agosto, em especial na ponta curta da curva de juros nominal. No nosso entender, o Banco Central deverá
encerrar este ciclo de aperto monetário por volta de janeiro ou março do próximo ano, ao menos
temporariamente para observar os efeitos da forte alta da taxa de juros já aplicada. Portanto, desde que haja
essa pausa (que nos parece bastante provável), os vértices da curva ao menos até Jan/23 tendem a desenvolver
uma crescente “ancoragem” adiante e estão com um prêmio bastante elevado para períodos tão curtos.
Portanto nos parece haver aí uma oportunidade para se encurtar duration a um prêmio bastante alto, à espera
de oportunidades melhores que possam vir a surgir nos vértices mais longos durante o processo eleitoral.

Performance
O Exploritas Alpha América Latina teve uma rentabilidade de -3.44% em agosto. Os destaques positivos vieram
do book de câmbio e posição tomada em cupom cambial, com +182 bps, e da carteira de bonds que também
contribuiu com +42 bps no mês. O principal detrator foi o book de juros (tanto real como nominal) que
contribuiu com -436 bps. Na parte de ações, a contribuição negativa foi de -62 bps com destaque positivo para
Argentina (+65 bps) e negativo para o Brasil e diversificados que detraíram juntos 125 bps.
O Exploritas Latam FIC FIA, teve uma rentabilidade de -0.68%, contra um Ibovespa no mês de -2.48%. Os
destaques positivos foram o setor de saúde, elétricas, real estate e propriedades offshore.

Posicionamento
A posição direcional comprada em ações saiu de 11.7% em julho para 10.6% em agosto. Fizemos algumas trocas,
saindo de plays mais domésticos e voltando para uma participação maior em exportadoras. Fizemos uma grande
redução de risco na parte macro, saindo de uma posição comprada em BRL para vendido na moeda local, dadas
as incertezas que temos visto. Reduzimos nossa posição em juros reais em 2/3 e concentramos algumas apostas
na parte curta da curva nominal. O cenário macro tem estado bem conturbado, por isso estamos menos
confiantes em posições construtivas em Brasil no curto prazo e vemos que essa volatilidade pode dar melhores
oportunidades de alocação no mercado local nos próximos 3-6 meses. Como hedge do portfólio, continuamos
tomados no cupom cambial, proteção que terá retorno positivo tanto no cenário de abertura da curva de juros
americana como em um cenário de maior aversão ao risco no Brasil.

Como sempre, seguimos à disposição para maiores esclarecimentos.
Gratos,

Time Exploritas

