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Em junho tivemos mais um mês de turbulência nos mercados, com o Ibovespa caindo -11,3% e o dólar subindo
11,1%. Vemos essa performance como um misto entre (1) uma visão global mais negativa para preços de
commodities e, por tabela, as moedas e bolsas ligadas a elas; e (2) uma apreensão maior com relação ao quadro
eleitoral local e suas consequências para os gastos do governo.
Quanto ao ponto (1), seguem crescendo as preocupações quanto à possibilidade de uma recessão americana
em 2023, fruto do forte aperto monetário que vem sendo precificado pelos mercados. Além disso, os mercados
vêm perdendo a confiança na capacidade da China gerar taxas de crescimento que sustentem os preços de
commodities nos atuais níveis. O duplo objetivo chinês de gerar crescimento de 5,5% este ano e, ao mesmo
tempo, ter uma política de “zero Covid” nos grandes centros está gerando uma série de “starts and stops” na
economia que está por trás dessa desconfiança dos mercados. O resultado disso é que a overperformance das
bolsas emergentes ligadas a commodities que vinha acontecendo no início do ano está sendo parcialmente
revertida agora (Brasil e Chile são bons exemplos). É importante notar que isso está respingando também nos
papéis da bolsa local não diretamente ligados a commodities, mas que sofrem com a perda de liquidez do
mercado local.
Com relação ao ponto (2), a subida do PT nas pesquisas aliada ao discurso ainda muito dúbio do partido com
relação à política fiscal e gerência das estatais tem levado a uma apreensão maior dos investidores. Além disso,
a própria reação da coalização governista ao aumentar gastos do governo de última hora para tentar virar as
pesquisas também eleva as incertezas. Estamos num ponto crítico da campanha eleitoral onde os candidatos
inflamam suas bases e o populismo fala mais alto. Chegando mais próximo do segundo turno, porém, é de se
esperar que a batalha se volte para o eleitor de centro, quando sinais de maior moderação podem aparecer.
Recentemente tivemos a vitória da esquerda nas eleições colombianas, que lembrou aos investidores que a
esquerda tem performado bem ultimamente na região. Porém, fica claro no caso colombiano que, de forma a
conseguir alguma governabilidade no Congresso, o Executivo necessariamente precisa se aliar aos partidos do
centro, o que traz também alguma moderação da sua política econômica (haja vista a nomeação recente de um
ministro da Economia considerado bastante ortodoxo).
Após passarmos boa parte do ano carregando pouco risco direcional na carteira, agora parece-nos que os
eventos listados acima têm gerado oportunidades interessantes no mercado local, tanto na bolsa como no Real.
A migração para ativos de renda fixa no Brasil é uma realidade, mas conforme ela vai retirando liquidez do
mercado de ações, o valor de empresas locais que consideramos boas vai ficando atrativo. São exatamente
momentos como esse, onde o P/E da bolsa local atinge níveis muito baixos, que podem gerar oportunidades
únicas no mercado acionário. Os indicadores macro brasileiros têm surpreendido muito para cima, tanto em
termos de produção como de emprego, o que dá uma boa sustentação para os lucros adiante. Talvez esta seja
a melhor dinâmica de indicadores macro que temos visto nos últimos 10 anos, conforme as forças de reabertura
pós Covid sobrepujam (e muito) os ventos contrários do aperto monetário e as incertezas eleitorais para a

economia real. Por isso, estamos confiantes de que, afora a volatilidade dos últimos dias, o momento é de foco
firme nos valuations futuros, que nos parecem muito atrativos.
No caso do Real, o Banco Central publicou recentemente a expectativa de que teremos agora em 2022 o
primeiro ano de superávit em conta corrente desde o boom de commodities de 2003-2007. Isso ocorre após
vários anos de déficit em conta corrente abaixo de -2% do PIB. Isso é uma mudança significativa no perfil das
contas externas brasileiras e tem a ver com patamar bastante depreciado da nossa moeda, quando levamos em
conta os preços do que exportamos e importamos. Considerando ainda que temos agora a maior taxa de juro
real entre os emergentes importantes, o momento para estar posicionado no Real parece-nos bastante atrativo,
mesmo com as incertezas eleitorais que têm pesado sobre o mercado nos últimos dias.
Ao longo do mês passado, voltamos também a abrir posição aplicada na curva de juros local, aproveitando o
mood de recessão global e fim de ciclo de aperto da Selic, mas já zeramos essa posição após algum fechamento
da curva pois entendemos que outros ativos brasileiros (moeda e bolsa) oferecem no momento descontos
maiores do risco Brasil. O Banco Central tem dado cada vez mais sinais de que quer encerrar o ciclo de altas da
Selic e a inflação baixa que se avizinha por conta da desoneração de energia pode dar a ele justamente o que é
preciso para isso.

Caso micro: Hidrovias do Brasil
Como falamos, acreditamos que o momento atual está gerando uma janela interessante para posições
compradas em ações. Os preços estão bastante depreciados e, em momentos como esse, aparecem grandes
oportunidades. Um desses casos é Hidrovias do Brasil, HBSA3.
Nos próximos anos, parte importante da população mundial (Índia e China) vai demandar mais alimentos e o
Brasil será o principal responsável por suprir os produtos que atenderão a esse aumento de demanda. Dentro
do Brasil, o Mato Grosso é o estado com maior capacidade de expansão da oferta de grãos. Essa é uma tese que
gostamos bastante e a exploramos com diferentes ativos no fundo. Um dos principais desafios para a tese é a
expansão da infraestrutura logística nas áreas de forte crescimento da produção dos grãos (norte do Mato
Grosso e região Norte do país). Neste contexto, umas das empresas que mais gostamos atualmente é Hidrovias
do Brasil (HBSA3). HBSA é um player de infraestrutura logística que: i) surfa bem essa tese de crescimento das
exportações de grãos da região norte do Mato Grosso e Norte do país; ii) está no modal de menor emissão de
CO2 (kg/tkm); iii) tem um modelo de negócio resiliente e previsível devido à natureza dos contratos take-or-pay
de longo prazo da companhia (cerca de 60% da receita); e iv) negocia atualmente a preços muito atrativos.
HBSA opera 4 rotas logísticas no Brasil (Norte, Sul, Navegação Costeira e Sal/Santos). Usando premissas que
julgamos conservadoras, vemos a companhia negociando com uma TIR real acima de 20% e múltiplo P/E de 4x
em 2025. Para chegarmos ao nível do preço atual, precisamos considerar que: i) a empresa não vai expandir a
capacidade da operação norte; ii) vai operar a rota sul com apenas 50% da capacidade atual; e iii) a operação
do terminal de Santos que se inicia no próximo trimestre vale zero. Entendemos que a probabilidade desse
cenário acontecer é próxima a zero, e dado a assimetria da tese, aproveitamos a queda do mês de junho para
aumentar nossa posição nesse ativo.

Performance
O fundo teve um desempenho negativo de -7,5% no mês de junho. Mesmo começando o mês com uma posição
net vendida de -4,4%, tivemos uma contribuição negativa de -260 bps do book de ações. Alguns papeis do nosso
portfólio caíram mais de 30% durante o mês e aproveitamos esse movimento para cobrir algumas posições
vendidas e adicionar posições compradas em papeis específicos que gostamos. No nível de preço atual,
acreditamos ser mais atrativo ter uma posição net comprada e saímos de -4,4% para +35% em ações. No book
de bonds, tivemos uma perda de -42 bps liderados pela queda de bonds argentinos que detraíram -82 bps do
desempenho no mês. Na parte macro, tivemos contribuição negativa de -404 bps, com ganhos de trading em
juros de 151 bps e perda de -555 bps em câmbio e cupom cambial. No acumulado do ano, ainda temos
contribuição positiva de 511 bps nessa parte de câmbio e cupom cambial.

Posicionamento
Aumentamos nossa posição comprada em ações para 35.2%, nossa maior exposição direcional desde fevereiro
de 2021. Acreditamos que o forte deslocamento do mercado e a brutal queda de preço de algumas ações
oferecem oportunidades que não aparecem com frequência. Entre março de 2021 e o mês passado, nossa
posição média comprada em ações foi de 4%, o que mostra o significativo aumento da exposição direcional que
fizemos nesse mês.
Na parte de moedas, continuamos comprados em BRL contra o USD já que vemos atualmente o câmbio real
multilateral brasileiro com uma defasagem de 31% em relação aos nossos termos de troca (tudo que o Brasil
exporta e importa). Para se ter uma ideia, essa defasagem rodou em média a 8% ao longo do período Dilma.
Além disso, a moeda brasileira oferece um carrego real de 6,7% contra o dólar (o yield real das NTNB-s de 2
anos está em 6,22% contra -0.50% para o título americano). Essa combinação de preço e carrego nos parece
bastante atrativa para um cenário de 2 anos, mesmo levando em consideração as incertezas políticas e
econômicas no caminho.
Na parte de juros, não temos atualmente posições relevantes na curva de juros. Nosso caixa está sendo
remunerado na taxa over e estamos acompanhando o movimento dos mercados em busca de oportunidades
de curto prazo, como fizemos no mês passado.
Como sempre, estamos disponíveis para maiores esclarecimentos,
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