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Visão Macro
Na nossa última carta comentamos um pouco sobre os riscos de uma recessão no Brasil adiante e o porquê
acreditamos que, nesse cenário, posições aplicadas nas taxas de juros curtas oferecem atualmente a maior
assimetria de risco e retorno no mercado local. Gostaríamos de nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema
nesta oportunidade.
O terceiro trimestre de 2021 começou com grandes expectativas para o crescimento do PIB. Após três trimestres
consecutivos fortemente positivos, tivemos uma queda do PIB no 2T puxada pela agricultura e indústria. Mas
esses fatores eram vistos como temporários e os números fortes mensais de atividade na entrada do terceiro
trimestre levaram boa parte dos analistas a esperar uma recuperação forte do crescimento no 3T de até 1%
contra o trimestre anterior (ou 4% anualizado). Com essa expectativa positiva para o trimestre, algumas casas
chegaram inclusive a prever um crescimento próximo a 6% no Brasil em 2021.
Conforme o terceiro trimestre foi passando, porém, os dados mensais não repetiram o bom desempenho de
julho, fazendo com que as expectativas para o crescimento do trimestre fossem caindo até que, chegando em
setembro, houve um mergulho mais forte que levou o mercado a esperar crescimento zero no PIB do 3T. O
dado final mostrou uma contração de -0.1% após uma queda revisada para baixo de -0.4% no 2T. As razões para
isso foram diversas: falta de partes e componentes na indústria (ainda fruto das paradas relacionadas à
pandemia), alta dos preços dos insumos, desaceleração nas contratações e dados decepcionantes do consumo,
com as famílias fortemente afetadas pela alta da inflação.
O fato é que o desempenho da atividade no 3T foi decepcionante e, o que é pior, os dados preliminares de
outubro e novembro, apontam para novas quedas mensais da atividade no 4T em cima do patamar já fraco do
trimestre anterior. Isso está levando os analistas a revisarem a expectativa do PIB de 2021 para algo ao redor
de 4.5%, número que seria considerado muito bom não fosse pelo fato de que o carrego estatístico atingido no
primeiro trimestre era de 5.1% para 2021. Ou seja, na verdade o PIB cresceu muito até o 1T de 2021 e depois
disso vem recuando lentamente já por três trimestres consecutivos, o que configura um quadro de recessão
moderada.
A parte mais preocupante dessa história é que o brutal aperto de condições financeiras que ocorreu a partir de
julho ainda não teve tempo o suficiente de espalhar seus efeitos contracionistas sobre a atividade. Em outras
palavras, entraremos no ano de 2022 provavelmente com um carregamento estatístico negativo para o PIB ao
redor de -0.5% e ainda teremos vetores fortemente negativos atuando sobre a atividade, o que aumenta muito
as chances de vermos um PIB negativo no ano que vem. Por mais que o setor agropecuário e a recuperação
ainda tardia dos serviços ajudem a segurar um pouco a queda, faltam drivers de crescimento no ano que vem
para contrapor essa onda negativa.
Chegamos então ao trabalho que o Banco Central vem fazendo para controlar a inflação e as fortíssimas altas
precificadas na curva de juros adiante. É inegável que a inflação de 2020 surpreendeu muito para cima e
demanda uma ação enérgica do BC, como vem acontecendo. Também é verdade que a inflação surpreendeu
para cima no mundo inteiro e, fazendo uma breve comparação internacional entre as atuações dos bancos
centrais, o BC brasileiro se destaca entre os mais hawkish se não for primeiro da lista, a depender do critério
considerado (mesmo considerando que o choque da inflação foi maior por aqui). Acontece que frear uma

economia muito aquecida para conter pressões inflacionárias (que nos parece ser o que a curva de juros
precifica hoje) é algo muito diferente da situação atual do Brasil, que é uma economia que já não cresce desde
o primeiro trimestre de 2021. Por isso vemos uma assimetria muito atrativa em posições aplicadas na parte
curta da curva de juros local neste momento.
Há que se perguntar o que esse quadro de recessão moderada significa para os outros ativos locais. A bolsa local
já vem sendo bastante descontada pelo stress da curva de juros. Adiante, imaginamos que o stress da taxa de
desconto do fluxo de caixa diminuirá, mas por outro lado ainda veremos revisões para baixo nos lucros por conta
do quadro de atividade ruim. Para algumas empresas, o efeito líquido entre essas duas coisas pode ser negativo,
para outras pode ainda ser positivo, por isso estamos monitorando cada caso com cuidado e reduzindo na
margem um pouco nossa posição vendida em ações locais. Para o Real, por um lado a falta de crescimento é
um detrator, mas por outro o carrego já começa a ficar proibitivo para posições vendidas nesses níveis. É preciso
uma sequência de eventos negativos muito forte e, principalmente, rápida adiante para compensar o custo de
carregamento pesado no curto prazo, quadro bem diferente da depreciação observada nos últimos tempos
quando o carrego da moeda local era muito baixo.

Performance
O fundo teve desempenho positivo de 6.2% no mês de novembro, sendo que o principal destaque veio das
posições aplicadas em juros curtos no Brasil. A taxa de juros para janeiro de 2023 caiu 23 bps no mês depois de
ter subido 293 bps no mês anterior. Isso, aliado a um carrego de cerca de 30 bps, fez retroceder cerca de 1/6
do movimento do mês passado, mas nos ajudou a recuperar metade das perdas (levando em conta a posição
maior agora). Acreditamos que o movimento de queda na precificação dos juros de final do ciclo ainda deve
continuar e isso deverá contribuir positivamente para o resultado do fundo nos próximos meses. Na parte de
ações, tivemos um desempenho positivo de 170 bps, com destaque para as posições vendidas no Brasil que
contribuíram com 215 bps. Na parte comprada em ações brasileiras, também tivemos contribuição positiva de
5 bps, apensar da queda de 1.5% do índice Bovespa. O destaque negativo em ações se deu na Argentina, que
contribuiu negativamente com 78 bps. Porém, no ano, a contribuição de Argentina é positiva em 135 bps até o
final de novembro. Nossa posição comprada em ações argentinas foi reduzida em 1/3 para 3.2%. Ainda na
Argentina, tivemos contribuição negativa no book de bonds de 105 bps, sendo que no ano o book de bonds tem
contribuição positiva de 355 bps com metade desse ganho vindo de bonds da província de Buenos Aires.
Continuamos achando que os bonds da província de Buenos Aires oferecem excelente assimetria de
risco/retorno e devem trazer boas contribuições para o fundo em breve. No câmbio, ficamos perto de zero a
zero no mês e acumulamos uma contribuição positiva de 174 bps no ano, incluindo aí moeda e cupom cambial.

Posicionamento
O fundo tem aproveitado os recentes movimentos de mercado para fazer algumas mudanças na carteira. A
dispersão do movimento entre as ações foi bem grande, gerando oportunidades. A posição liquida em ações foi
aumentada em 10%, passando de 5% vendida para 5% comprada. Quando olhamos exclusivamente para as
ações brasileiras, saímos de -19.1% para -2.7% no mês, uma mudança relevante que se deu pelo fechamento
de algumas posições vendidas após quedas relevantes e também pela adição de posições compradas que estão
precificando cenários desastrosos. Essa adição de posição em ações está sendo feita com bastante cautela, dado

o balanço de riscos que inclui provável recessão nos próximos trimestres. Acreditamos que o mercado de juros
curtos oferece excelente assimetria para ficar aplicado e deve dar resultados para o fundo ainda no final de
2021 e início de 2022. Na parte de câmbio, voltamos a ficar mais construtivos com posições compradas no Real,
já que o nível de preço ajustado pela inflação e termos de troca continua perto dos melhores dos últimos 20
anos e o carrego está cada dia mais atrativo. Dado os riscos econômicos e eleitorais para o ano de 2021, ainda
temos uma posição pequena comprada em bolsa, mas com viés de aumentá-la em papéis específicos. Como
hedge do portfólio, temos posições tomadas em cupom cambial, que nos protegem tanto de aumentos nas
taxas de juros americanas como de aumentos no prêmio de risco doméstico.

Como sempre, seguimos à disposição para maiores esclarecimentos.
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