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Visão Macro
Chegamos ao fim de mais um ano no histórico dos nossos fundos, com o FIA (mais jovem) rendendo +28.38%
em 2021 (após +12.8% em 2020) e o multimercado rendendo +5.69% ou 129.36% do CDI (após +25.8% em
2014, +6.7% em 2015, +33.6% em 2016, +20.7% em 2017, +15.0% em 2018, +13.4% em 2019 e -27.1% em
2020). Vemos ótimas oportunidades de investimento para o ano de 2022, num ambiente onde os preços de
ativos na América Latina se encontram em patamares bastante depreciados devido às elevadas incertezas
políticas e aos resquícios econômicos e fiscais da crise do Covid. Para nós que acompanhamos a região há muitos
anos, sabemos que é praticamente impossível termos ao mesmo tempo uma dupla preço bom e ambiente
político animador. Geralmente um não vem acompanhado do outro e, por muitas vezes, o primeiro fator (preço)
é o mais relevante para a gestão. Em nossa experiência, geralmente são janelas como essa que oferecem as
melhores oportunidades de investimentos para os anos que se seguirão, por isso seguimos atentos e tomando
posições relevantes nos ativos que consideramos assimétricos.
Aqui no Brasil escrevemos em outubro: “acreditamos ser bastante inconsistente a solução Banco Central
precificada pelos mercados adiante, que seria a autoridade monetária subir rapidamente a taxa de juros para
14% (...) acreditamos ser questão de tempo para que os riscos de recessão fiquem claros e o mercado volte a
precificar uma reação mais ponderada Banco Central”. Naquele momento, o mercado precificava que o BCB iria
acelerar o ritmo para 200 bps de alta para a Selic e repetiria essa dose na reunião de dezembro. Víamos naquela
época já um grande risco de recessão adiante e os dados de atividade econômica que saíram desde então
somente reforçaram essa percepção, fazendo com que o Banco Central mantivesse o ritmo (já bastante forte)
de alta de 150 bps por reunião. Com isso, uma boa parte dos exageros da curva de juros brasileira foi retirado e
isso, juntamente com o elevado carrego, trouxe bons retornos para o fundo nos últimos dois meses. Adiante,
seguimos gostando da posição aplicada em juros curtos conforme o quadro de recessão vai ficando mais claro,
nos parece um risco retorno melhor do que o de posições mais longas na curva de juros que envolvam risco de
eleições. Aumentamos recentemente nossa posição comprada em Real, conforme a moeda foi depreciando
mais do que o resto dos emergentes (a nosso ver por questões sazonais). Com o elevado carrego atualmente,
vemos uma assimetria de curto prazo para baixo na moeda.
Quanto às eleições, elas definitivamente vão permear todo o calendário de investimentos do Brasil em 2022. Já
expusemos em outras ocasiões que consideramos o período atual até meados do ano como sendo a pior fase
da campanha, onde os candidatos precisam ser mais e mais populistas para se agarrar às suas bases. Um
exemplo disso foi a questão recente da anistia das dívidas do Fies: o candidato Lula prometeu, o presidente
Bolsonaro imediatamente se comprometeu, numa espécie de “campeonato de populismo”. Isso, somado ao
quadro de recessão, nos leva a manter uma posição mais cautelosa com a bolsa local. Acreditamos, porém, que
a partir de meados do ano as posições em renda fixa poderão voltar a perder atratividade comparado à bolsa,
conforme o segundo turno se aproxima e os candidatos precisem se movimentar para o centro. Essa época
pode vir a ser um ponto de entrada interessante para começar a captar o fim do período eleitoral e uma provável
volta do sistema político a uma maior racionalidade, visando o crescimento dos próximos quatro anos e não
apenas uma eleição.

Alguns papéis locais, porém, nos parecem assimétricos atualmente, como Hidrovias do Brasil (que sofreu muito
devido à falta de chuvas em 2021 e ainda não reagiu à melhora), e alguns casos específicos no setor de consumo,
educação e no setor de utilities. Entre os papéis regionais, seguimos gostando de Arcos Dorados, que tem cerca
de metade das receitas vindo de Brasil e metade vinda do resto da América Latina e Adecoagro, empresa
argentina, listada em Luxemburgo, que tem cerca de 80% das operações no Brasil e oferece excelente assimetria
de risco retorno.
Eleições não serão apenas um tema brasileiro neste ano. Em maio teremos eleições presidenciais na Colômbia,
com a esquerda mais uma vez bem posicionada. No México, embora as eleições presidenciais estejam longe,
teremos neste ano as importantes eleições para governadores, que deve servir de largada para os projetos
presidenciais. No Chile e Peru ainda vemos as consequências dos governos de esquerda eleitos recentemente.
Embora as instituições sejam fortes no Chile, preferimos esperar para vermos quais são os planos concretos do
presidente Boric, já que as ideias do candidato, caso realmente implementadas, seriam potencialmente muito
ruins para o mercado local (em especial o brutal aumento de carga tributária prometido durante a campanha).
No Peru, apesar do movimento recente do Presidente Castillo para o centro, a situação política segue bem
instável com a perda de apoio de parte da esquerda e acusações de corrupção importantes que já começam a
aparecer, trazendo o fantasma do impeachment de volta ao país (caso concretizado, seria o terceiro episódio
nos últimos três anos). Enquanto isso, após passar por eleições legislativas que trouxeram a maior derrota para
o peronismo desde 1983, acreditamos que a Argentina se aproxima de um novo programa com o FMI, que deve
ser concretizado até abril (o que seria visto como positivo pelo mercado de dívida desse país).

Performance
O desempenho em dezembro teve como destaque nosso book de ações que contribuiu com 497 bps no mês
mesmo com posicionamento líquido perto de zero, sendo que no ano a contribuição da parte de ações chegou
a 1120 bps. Na posição aplicada em juros curtos tivemos ganho de 307 bps em dezembro. O portfolio de juros
foi o maior detrator do ano com contribuição negativa de 12% para o fundo, metade disso vindo de posições
em NTN-Bs, que foram zeradas ao longo do ano mas que novamente estão se aproximando de níveis atrativos.
Na parte de câmbio, tivemos ganhos de 218 bps no mês e ganhos de 390 bps no ano vindo de posições
direcionais e não direcionais na curva de cupom cambial. Nossa posição em bonds teve contribuição positiva de
75 bps no mês e 610 bps no ano, com 40% dessa contribuição vindo da Argentina.

Posicionamento
Vemos muitas assimetrias e oportunidades aparecendo. Na parte de câmbio, gostamos do Real que nos níveis
atuais oferece uma combinação de valor e carrego. Nos juros curtos, tivemos alguma piora na segunda metade
do mês, o que oferece uma boa oportunidade para posições aplicadas. O Banco Central deve entregar um ciclo
de aumento menor do que os 13% que estão precificados no futuro e, caso tenha que entregar esses 13%
precificados na curva, isso pode ajudar no carrego e apreciação do Real, assim como pressionar ainda mais as
ações brasileiras onde temos agora pequena posição vendida. Argentina, Chile e Peru têm passado por
diferentes turbulências e isso está começando a gerar oportunidades que devem ficar mais claras nos próximos
meses. Voltamos a aumentar posições tomadas em cupom cambial, onde vemos uma oportunidade de nos
proteger tanto de um aumento maior dos juros americanos como de um aumento do spread de risco doméstico

brasileiro. Temos uma posição net comprada em taxa e com posições relativas ao longo da curva de cupom
cambial também, tomado no curto, vendido no meio da curva e tomado na parte mais longa da curva. Estamos
animados com as oportunidades que estão surgindo, acreditamos que a venda forçada de portfólios de ações
tem gerado distorções no mercado e, para nós, esse movimento ainda não chegou ao final, o que deve gerar
mais oportunidades no primeiro e segundo trimestre de 2022. O ano de 2021 foi difícil, com correções
expressivas no mercado de juros e de ações, o que gerou bastante volatilidade no desempenho do fundo.
Conseguimos, porém, navegar a tempestade e acreditamos estar bem posicionados para as assimetrias que se
apresentam.
Como sempre estamos disponíveis para maiores esclarecimentos e desejamos a todos um excelente 2022
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