Carta do time de gestão – abril de 2022
Visão Macro
Os mercados internacionais entraram em ritmo de forte correção em abril, com o S&P 500 caindo -8.8% no mês,
a maior queda mensal desse o Covid. Nesse ambiente adverso, os ativos brasileiros não conseguiram manter o
descolamento positivo que vinham apresentando desde o início do ano e tanto o Ibovespa como o Real
apresentaram quedas significativas no mês. Como vínhamos com posições mais defensivas na nossa carteira,
nosso fundo multimercado rendeu 4.5% no mês (contra 0.8% do CDI) e nosso fundo de ações long only teve
variação negativa de -5.7% (contra uma queda de -10.1% do Ibovespa no mês). Nos últimos 12 meses, nosso
fundo multimercado apresenta retorno de 15.6% (contra 7.1% do CDI no período) e nosso fundo de ações sobe
9.6% (contra queda de -10.2% do Ibovespa).
O call de estagflação mundial ganhou muita força no mês de abril, quando tivemos ao mesmo tempo surpresas
altistas importantes de inflação no mundo todo (inclusive no Brasil) e decepção com os dados de crescimento
(notadamente na China, Europa e EUA). Além de termos um aperto grande de condições financeiras no mundo
inteiro para conter a inflação, eventos idiossincráticos na Europa (guerra) e China (covid) estão adicionando
riscos para o crescimento mundial e estendendo os efeitos adversos sobre as cadeias produtivas, aumentando
a rigidez da inflação. Como se sabe, esse é um quadro muito ruim para investimentos em ações e isso reforça
nossa posição de que 2022 será um ambiente bem mais adverso para carregar posições compradas em equities
do que foi o ano passado. No momento, portanto, seguimos concentrando nosso book em apostas de valor
relativo à espera de oportunidades mais claras para voltarmos a carregar posições direcionais no mercado
acionário.
O mês também reforçou a ideia de que os riscos em torno da curva de juros americana seguem viesados para
cima, dado o forte choque inflacionário em meio à política monetária mais expansionista das últimas décadas.
Por mais que as próximas altas de juros tenham sido já bastante sinalizadas pelo Fed, notamos que as altas
efetivas de juros ainda mal começaram e podem gerar ainda muita tensão nos mercados quanto ao tamanho
final do ciclo. Os dados fortes de aumentos de salários refletindo um mercado de trabalho extremamente
apertado apontam que o caminho para desaquecer a economia americana e trazer a inflação de volta para as
metas será bastante árduo adiante. Temos capturado essa visão com posições tomadas na curva de cupom
cambial brasileiro, que soma um risco idiossincrático local mais as variações da curva de juros americana.
No Brasil, a nova surpresa inflacionária altista aparentemente está fazendo o Banco Central titubear para
encerrar o ciclo de aperto, como havia sinalizado em março. Tendo em vista que no início do mês o mercado
chegou a embutir uma probabilidade muito alta para o fim do ciclo de aumento da Selic em maio, aproveitamos
esse momento para zerar nossa exposição à curva de juros brasileira, à espera de maior clareza quanto aos
próximos passos do Banco Central. Com relação à moeda, embora não tenhamos no momento posição líquida
relevante no Real, estamos acompanhando de perto o stress recente em busca de oportunidades para voltar a
montar posições compradas. Com as commodities que exportamos ainda em patamar muito alto e, agora, na
companhia de um dos maiores carregos do mundo, vemos com bons olhos o risco/retorno da moeda local,
especialmente comparado a outras classes de ativos brasileiros. O fato de termo agora um Banco Central
independente é outro fator que pode ajudar o Real a atravessar bem o momento eleitoral que vem pela frente.

A forte realização dos mercados acionários internacionais também tem afetado nossos países vizinhos, e
seguimos atentos a oportunidades específicas que têm aparecido nesses países, concentrando em setores que
possuem alta capacidade de repassar os aumentos de custos para os preços e/ou se beneficiam desse quadro
de aumento de juros. O universo de empresas que acompanhamos na América Latina pode expandir o número
de oportunidades e nos ajudar a diversificar nossas fontes de ganhos em momentos de mercado complicados
como o atual.

Performance
O Exploritas Alpha teve retorno positivo de 4.5% no mês de abril. Tivemos contribuições positivas em todas as
estratégias do fundo. Na parte de ações, tivemos 227 bps de ganho com posições não direcionais – em média,
o fundo rodou o mês com exposição líquida neutra. Na parte de câmbio, tivemos ganhos de 139 bps, com ganhos
direcionais e não direcionais na curva de cupom cambial. Em juros, tivemos contribuição positiva de 49 bps, já
que aproveitamos o movimento dos dois primeiros dias do mês para zerar nossa posição aplicada nos juros
curtos e não tivemos perdas no restante do mês quando o mercado de juros voltou a ficar bastante estressado.
Em bonds, tivemos ganhos de 57 bps para o fundo em abril.

Posicionamento
Estamos com posição direcional mais reduzida nesse momento. Acreditamos que o ambiente de aumento de
taxa de juros no mundo e o ambiente eleitoral no Brasil pode trazer mais oportunidades no futuro próximo. Na
parte de ações, continuamos com posições relativas relevantes e temos acompanhado as empresas de perto
para buscar oportunidades de aumentar a posição direcional comprada. Em câmbio, passamos de uma posição
neutra para uma posição 10% comprada em BRL no final do mês, levando em conta que o nível atrativo da
moeda junto com carrego bastante positivo devem ser fatores relevantes na ancoragem da moeda brasileira.
Na parte de juros domésticos, continuamos acompanhando a curva real e a nominal. Os níveis das taxas
começam a ficar atrativos novamente e podem gerar oportunidades para voltar a aplicar juros nos próximos
meses. Em cupom cambial, continuamos com posição tomada, o que nos protege de um aumento da taxa de
juros americana e um aumento do spread de risco doméstico no Brasil.

Como sempre, estamos disponíveis para maiores esclarecimentos,
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