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No mercado internacional, o principal risco tem aos poucos deixando de ser o COVID-19, com a maior 
oferta das vacinas e redução no número de novos casos e mortes, e se tornado a tendência da inflação 
nos EUA. O indicador deve indicar, nas próximas semanas, a velocidade de retirada dos estímulos mone-
tários nos EUA, impactando a curva de juros americana, consequentemente afetando as curvas de juros 
globais, as quais impactam os diversos mercados (juros, ações, commodities e moedas). 

Portanto, o grande debate, tem sido com relação ao início do tapering – estimativa do início da redução de 
compra dos títulos americanos pelo Fed – à princípio projetado para quando o índice de desemprego retor-
nasse ao nível pré-crise, porém, cada vez mais sujeito a um início antecipado, caso a inflação continue apre-
sentando números muito acima da meta, forçando o Banco Central Americano a reduzir os estímulos. 

No início de maio, foi divulgada a inflação de abril em 0,9% (vs. 0,3% esperado), com a ata do Fed 
deixando implícito que o início deste movimento ocorreria já no 2º semestre deste ano. Ao redor do 
mundo, a pressão inflacionária continua elevando os preços de commodities agrícolas e bens indus-
triais, principalmente devido ao descasamento da oferta e demanda e recuperação mais robusta da 
economia. Diante de tamanha incerteza, a maioria dos gestores multimercado tem operado com nível 
de risco (Var) bem abaixo da média histórica (salvo exceções), de forma prudente.

No mês de maio, a atividade global teve resultados bem positivos, principalmente com a Europa recu-
perando o gap com os EUA devido à forte aceleração na vacinação, a qual permitiu uma abertura mais 
rápida da economia. Nos países emergentes, também houve resultados positivos com a redução do 
impacto da 2ª onda do COVID-19.

Ao longo do mês de maio, tivemos grande mudança positiva no cenário local, principalmente pela 
maior organização legislativa e por menos ruídos no Planalto. Diferente do que era esperado, têm 
tramitado bem a MP da Eletrobras, a Reforma Administrativa (ainda que diluída e aplicável apenas 
para novos funcionários públicos) e a Reforma Tributária (ainda que fatiada), as quais vêm mantendo 
o clima positivo e impulsionando as altas do Ibovespa. 

Além disso, o mercado foi surpreendido com um PIB do 1T20 de 1,2% a.a. (vs. 0,5% esperado) mesmo 
com a piora dos números da pandemia em fevereiro e março e vacinação aquém do possível, causan-
do uma revisão do PIB esperado para 2021 de 3,96% para 4,36% (Relatório Focus), com alguns 
players já estimando crescimento de 5,7% a.a. Entretanto, grande parte deste crescimento veio da 
agropecuária (+5,7% a.a.),  com uma parcela menor de serviços (+0,4%) e da indústria (0,7%), mos-
trando concentração setorial principalmente devido à cenários externos ligados a commodities e 
câmbio e menor consumo das famílias. 
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Somado a isso, espera-se que o alto crescimento na margem ao longo do restante de 2021 será mais 
difícil, devido à impossibilidade de novos estímulos fiscais significativos, ao alto nível de desemprego, a 
uma eventual pausa no boom de commodities e ao fato da recuperação ligada à retomada da mobilida-
de já ter se concretizado quase que totalmente. 

Também houve uma melhora nas perspectivas fiscais no curto prazo, principalmente com relação à 
Dívida Bruta/PIB, com expectativa de encerrar 2021 perto de 84% (vs. 95% esperado anteriormente). 
No entanto, grande parte dessa mudança se deve ao câmbio mais depreciado, escalada dos preços das 
commodities e inflação mais alta. Desse modo, o mercado ainda permanece cauteloso com a situação 
fiscal de médio prazo, devido à facilidade  com que os aumento de gastos têm sido aprovados e à 
dificuldade de adotar medidas para fortalecimento do arcabouço fiscal.

O mercado também se encontra em um período de transição com o principal risco deixando de ser o 
COVID-19, com o início da redução dos casos e aumento da disponibilidade das vacinas, e se tornando 
a inflação, que continua em processo de deterioração gradual. Hoje, de acordo com o Focus, o mercado 
estima uma inflação de 5,44% para 2021 e 3,70% para 2022, com algumas casas já prevendo IPCA de 
até 6% e 4,2%, respectivamente, com BTG Pactual projetando 5,7% para 2021 e 4,0% para 2022. 

Como contribuição ao cenário altista da inflação, além do câmbio mais depreciado, preço elevado das 
commodities, recuperação mais rápida da economia global e descasamento temporário da oferta e 
demanda dos manufaturados, temos a questão da crise hídrica. Recentemente a Aneel acionou a ban-
deira vermelha 2 para o mês de junho, que deve continuar até o início da temporada de chuvas na 
região da bacia do rio Paraná no final de novembro. 

Além do impacto inflacionário, a crise hídrica tem começado a “levantar a lebre” em alguns players do 
mercado com relação ao risco de apagão, que traria graves impactos à recuperação econômica do país. 
Por enquanto, o risco ainda é baixo e difícil de quantificar, com a matriz energética brasileira dependen-
do 63% da energia hidráulica (vs. 90% em 2002).

Como consequência, vários gestores atualizaram para cima suas projeções para Selic, acreditando que 
o Banco Central não consiga interromper o ciclo de alta das taxas antes de atingir o patamar de juros 
neutro (6,50% a.a.), com alguns players já projetando Selic a 7,5% em mar/2022.

Em relação às estratégias de alocação de renda fixa, os ativos pós-fixados tendem a se valorizar neste 
cenário de alta nas taxas de juros – com ressalva àqueles com exposição grande às LFTs, que podem 
apresentar desvalorização devido ao aumento da parcela pré-fixada referente à elevação do prêmio de 
risco. Destacamos o fundo Everest High Yield, que investe em consignados e precatórios federais de 
baixo risco, e o Captalys Panorama, premiado pela Preqin como fundo de retorno mais consistente, que 
utiliza de tecnologia proprietária para estruturar e monitorar FIDCs padronizados e pulverizados nos 
setores imobiliário, varejo e de saúde com risco baixo. Ambos buscam CDI+3 a 5% de retorno ao ano. 
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Além desses, vale mencionar o Leste CP Brasil, que estrutura crédito customizados para empresas de 
Middle Market com recebíveis de qualidade, entregando retornos superiores aos concorrentes (target 
de CDI+4 a 6% a.a.).

Já os ativos pré-fixados e de inflação tiveram, em geral, um mês levemente positivo, impactados 
pela a redução do risco fiscal de curto prazo, andamento das reformas no Planalto e IPCA elevado. 
Devido à assimetria de risco no momento atual, principalmente com relação ao cenário altista de infla-
ção e Selic, preferimos uma redução das posições de pré-fixado e indexados à inflação com dura-
tion longa (acima de 4 anos), focando em ativos de inflação com duration curta.

Entre alternativas de produtos indexados à inflação, gostamos principalmente de duas: (i) o Vinci 
Valorem, que realiza gestão ativa de uma carteira de NTN-Bs de duration curta (atualmente em 1,1 
ano) e mantém proteção (para aproximadamente 10% do PL) com derivativos de DI e Dólar, traduzin-
do-se em um retorno similar e sharpe superior aos demais fundos de inflação curta; e (ii) o ARX Elbrus 
FI Infra, um fundo de gestão ativa de debêntures incentivadas (isento de IR), com duration de  2,5 anos 
e concentração em emissores AAA e AA do setor elétrico.

Além disso, neste movimento de elevação da Selic e da expectativa de inflação, temos notado o apare-
cimento de novas emissões de CRA e Debêntures no mercado primário e secundário à taxas atrati-
vas, que trazem o benefício ao investidor de não apresentarem marcação à mercado, o que reduz a 
volatilidade do portfolio, sendo uma boa alternativa para investidores com objetivo de rentabilizar 
papéis de renda fixa no médio prazo.

Dentre os produtos de crédito privado livre, gostamos de fundos que realizam gestão ativa dinâmica 
desses papéis, conseguindo tirando proveito dos ciclos que beneficiam determinadas regiões geográfi-
cas, estratégias (pré, pós, inflação) e qualidade (high yield, high grade), e que possuam liquidez acima 
da média dos peers da classe e condizente com seus ativos. Nessa linha preferimos o BTG Pactual Cred 
Corp Plus, o Ibiúna Credit e o JGP Corporate.

Passando para renda variável, mantemos uma visão positiva para crescimento da economia global 
puxada pelos EUA e acreditamos que exposição ao mercado de ações globais seja essencial para 
manter o portfolio diversificado e aproveitar do movimento de reabertura das economias. Ainda sim, 
diante do risco inflacionário nos EUA, preferimos fundos com perfil de investimento em empresas de 
Value ou equilibrado entre Growth e Value. Nesta linha, destacamos os fundos: Compass Ninety One 
Global Franchise (opção em USD ou BRL), Schroder Sustentabilidade Ações Globais (em USD) e T.Rowe 
US Smaller Companies Equity (em BRL). 

Com relação ao câmbio, acreditamos que estamos passando por uma boa janela (que deve se esten-
der, no máximo, até o final do ano) para iniciar exposição, de forma gradativa, em fundos com exposição 
à moeda, dada a valorização recente do Real e a expectativa de um período de maior volatilidade para 
2022 devido às eleições. 

Em paralelo, estamos otimistas em relação ao mercado de bolsa brasileira e acreditamos que, 
dentre as 3 opções para ficar “positivo com Brasil” – (i) bolsa, (ii) renda fixa pré-fixado, (iii) e posição 
comprada no Real contra o Dólar – a bolsa é a que oferece a melhor relação risco-retorno. 
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No entanto, é necessário cautela na alocação neste momento, devido ao Ibovespa estar na 
máxima histórica. Assim, preferimos a alocação paulatina em fundos Long Bias, uma vez que 
estes conseguem “surfar” melhor a volatilidade elevada do mercado e se proteger de uma eventual 
mudança de cenário de maneira mais efetiva que fundos Long Only. 

Nesta classe, ressaltamos a importância de se atentar aos “verdadeiros” Long Bias: aqueles que 
mantém sua volatilidade (risco) entre 40% e 80% da volatilidade do Ibovespa, conseguindo capturar, 
em média, 2/3 da alta e apresentando um drawdown de 1/3 do Ibovespa. Dentre as opções abertas, 
destacamos o Vinland Long Bias, o Occam Long Bias e/ou Clave Total Return, com foco em Brasil, 
além do Dahlia Global Allocation, que investe, em média, 30% em Brasil e 70% Offshore. Para expo-
sição Long Only, destacamos, para investidor qualificado, o Truxt I Valor, Velt e Kinea Gama e, para 
investidor geral, o Brasil Capital.

Com relação ao mercado de commodities, acreditamos em uma pausa no ciclo de alta generaliza-
da. Nesse sentido, gostamos do fundo Garín Cíclico Long Bias, o qual tem como foco rentabilizar nos 
diferentes ciclos de alta e de baixa simultâneos de uma cesta de commodities no mundo inteiro.

Já no mercado imobiliário brasileiro, acreditamos que a alta dos juros possa prejudicar de forma 
marginal a performance os fundos, uma vez que o spread dos dividend yield contra as NTN-B se 
reduz e o financiamento imobiliário fica mais caro. Mesmo assim, tal efeito não deve ser tão relevante, 
uma vez que, (i) mesmo que os juros subam para o patamar neutro, ela ainda estará historicamente 
baixa e também porque (ii) o mercado imobiliário não teve um boom no movimento de queda da taxa 
Selic. Portanto, mantemos nosso percentual de alocação neutra nesta classe de ativo.

Por último, mantemos nossa alocação nos fundos multimercados como estratégia de diversifica-
ção e obtenção de retorno independente do ciclo econômico através de uma gestão ativa. Além disso, 
acreditamos ser crucial a escolha de fundos com correlação baixa entre si, para melhorar o índice 
sharpe da carteira, e que estejam alinhados com a visão do investidor. A seguir encontra-se uma 
tabela resumindo o posicionamento de alguns fundos macro que acompanhamos. 

Dentre os fundos low vol abertos em nosso Menu de Produtos, destacamos o Quantitas Galápagos, 
Gávea Macro, SPX Nimitz e Vinland Macro. Já entre os multimercados high vol, destacamos o 
Vintage Macro, Itaú Distribuidores Hunter Total Return, Legacy, Gauss, Quantitas Mallorca e Neo 
Provectus (long & short).
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