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Visão Macro
Maio foi um mês de elevada volatilidade em que o tema “risco de recessão no mundo desenvolvido” ganhou
corpo. Após alguns meses de aperto de condições financeiras, seguindo a corrida dos bancos centrais para
apertar suas políticas monetárias, os mercados parecem estar começando a pesar mais o risco dessa história
terminar em hard landing. Se na maior parte do ano até agora os juros de 10 anos americanos continuaram
abrindo apesar da queda forte do S&P500, dada a gravidade do quadro inflacionário, o mês de maio nos mostrou
que quando essa queda se aproxima de -20% (tipicamente classificado como “bear market territory”) a curva
de juros americana começa a pesar para baixo. Na prática, isso significa que os riscos já não são tão assimétricos
na direção de mais inflação/mais juros num mundo onde o juro longo americano já está em 3%, o mercado
acionário já atinge perdas consideráveis e o mercado de housing americano começa também a cair dadas as
taxas de mortgage acima de 5%.
Isso não quer dizer que o problema inflacionário esteja perto de ser resolvido. A inflação segue firme, com
pressões vindas de commodities se prolongando e o mercado de trabalho em países desenvolvidos segue
apertado, o que dá mais espaço aos repasses de preços. O problema que estamos enfrentando é que se o
remédio para controlar essas pressões inflacionárias se mostrar pesado demais, de forma a gerar uma recessão
no mundo desenvolvido em 2023, os bancos centrais e o próprio mercado irão questionar a dosagem desse
remédio adiante. Para o mercado de equities globais, isso significa um cenário basicamente “entre a cruz e a
espada” onde ou a dose de aperto monetário precificada já é grande o suficiente para derrubar os earnings
adiante ou, caso ela ainda não seja, ela o será adiante com o mercado precificando cada vez mais juros na curva.
Enquanto isso a China se enrola na sua própria política interna de combate ao covid, com lockdowns pesados
gerando revisões cada vez mais baixistas para o PIB. Isso pesou muito sobre a moeda chinesa no mês de maio e
acreditamos que também afetou bastante o Real e as outras moedas emergentes, além de pesar sobre o minério
de ferro. Como imaginamos que esse é um problema apenas temporário e o crescimento voltará a se fortalecer
nos próximos meses, gostamos de posições que se beneficiam dessa volta, notadamente o BRL e as
mineradoras.
Localmente seguimos cautelosos com a bolsa brasileira e fora do mercado de juros, dada a piora na margem do
quadro inflacionário e a dificuldade do Banco Central em encerrar o ciclo de aperto da Selic. Por mais que o BCB
tenha sido campeão mundial de volatilidade da taxa básica de juros, isso não foi o suficiente para controlar as
expectativas inflacionárias adiante, o que gera um cenário complicado para a curva de juros tendo em vista as
eleições que se aproximam. Enquanto não houver um distanciamento do populismo por parte dos candidatos
(não acreditamos que isso aconteça de forma consistente antes de outubro) o risco/retorno de posições na
ponta longa da curva de juros não nos parece atraente, mesmo nos níveis atuais. A própria força do crescimento
brasileiro no primeiro trimestre, que surpreende as expectativas mesmo com todo aperto monetário realizado
gera uma sensação de que o juro real poderá ficar alto por mais tempo.
No restante da América Latina tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia, onde o
candidato centrista foi ultrapassado na última hora pelo candidato direitista que se mostra mais competitivo

nas pesquisas de segundo turno para vencer o candidato da esquerda. Isso animou bem os mercados por lá,
principalmente a moeda que já vinha se beneficiando dos elevados preços do petróleo.
Isso nos lembra também que eleições em tempos de redes sociais são eventos muito voláteis e que as pesquisas
seguem com dificuldades de captar as particularidades do momento. Quando olhamos a disparidade entre as
pesquisas locais sobre as eleições brasileiras temos a impressão de que a situação segue bem indefinida, por
isso seguimos cautelosos com posições direcionais e mantemos o foco em apostas de valor relativo que
consideramos assimétricas no momento.

Performance
O Exploritas Alpha teve uma queda de -0,38% no mês de maio e acumula alta de 10,54% em 2022. O portfólio
de ações gerou detração de -150 bps no mês, devido sobretudo ao mau desempenho de nomes em setores
cíclicos domésticos, parcialmente compensado por posições em commodities – metálicas e agrícolas – e
defensivas. O resultado de equities no mês foi mais do que compensado pelo ganho em instrumentos de câmbio
de 210 bps, com destaque para a curva de cupom cambial. Em bonds, tivemos perda de -93 bps e, em juros,
ganho de 21 bps.

Posicionamento
Continuamos com um posicionamento direcional líquido perto de neutro em ações, temos posição comprada
no Real contra o dólar, onde vemos uma combinação atrativa de preço e carrego. Em bonds, continuamos 13%
comprados em dívidas em dólar que são swapadas para real, com yield médio de 22% em reais. Em ações,
apesar da posição líquida perto de neutra, temos posição não direcional relevante com destaques na ponta
comprada em logística, saneamento e energia e, na ponta vendida, telecom, bancos e consumo não
discricionário.
Como sempre, estamos disponíveis para maiores esclarecimentos,
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