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No mercado internacional, o destaque do mês foi o pronunciamento mais hawkish do FOMC (Federal 
Open Market Committee) após a última reunião, sinalizando que o Fed está “alerta” com o potencial 
risco da inflação exacerbada nos EUA, e alterando a previsão do início do aumento da taxa de juros 
(anteriormente apenas em 2024) para dois aumentos de juros ao final de 2023 com base nas novas 
projeções macroeconômicas indicando maior crescimento do PIB e das expectativas de inflação. Além 
disso, percebeu-se também uma mudança no tom com relação ao tapering (redução da intensidade 
dos estímulos monetários) de “não estamos nem pensando em pensar sobre” para “estamos pensan-
do em pensar sobre”, o que, traduzindo em linguagem comum significa: “podemos reduzir os estímu-
los econômicos antes do esperado, caso percebamos que a inflação muito acima da meta não seja 
transitória”.

Tal pronunciamento acabou dissipando um pouco do temor do mercado de que a inflação mais persis-
tente nos EUA surpreendesse o Fed, que até então apresentava uma postura extremamente dovish e 
leniente, eventualmente forçando-o a aumentar os juros bruscamente, impactando de forma severa os 
ativos de risco globais. Como consequência, observamos um início do movimento de de-rotation, isto é, 
a migração do investimento em empresas de setores cíclicos (como industrials e financials) para empre-
sas de tecnologia com alto crescimento consistente e, de certa forma, menos expostas ao cenário de 
crescimento global.

Algumas gestoras acreditam que, diferentemente do “Fed de 2013”, essa maior transparência do 
banco central americano, com um acompanhamento próximo das expectativas de inflação e cresci-
mento do PIB e disposição para “segurar as rédeas” da inflação se necessário, (somado ao fim próximo 
dos pacotes de auxílio emergencial (o que contribui para a redução do desemprego) sejam indicativos 
de que o mercado não deve sofrer grandes impactos com o início do tapering (provavelmente ao final 
deste ano/início de 2022), portanto, justificando esse movimento de de-rotation. Ainda assim, o merca-
do global deve continuar acompanhando de perto os números de inflação americana nas próximas 
semanas.

De forma geral, seguimos otimistas com a recuperação global no curto e médio prazo, mas vale estar 
atento também ao risco de curto prazo associado a um eventual aumento do número de casos de coro-
navírus da variante Delta na Europa.
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Estratégias de Alocação

Cenário Doméstico

No mercado interno, a novidade acabou não agradando o mercado. No dia 25/06, o governo divulgou 
a proposta da Reforma Tributária, já apelidada de “pacote de maldade”. Segundo especialistas, a 
proposta veio com intuito genuíno de maior arrecadação pela Receita Federal, sem preocupação com 
o efeito das medidas nos investimentos e desenvolvimento econômico. Como consequência, o merca-
do tem apresentado maior volatilidade e realização dos lucros recentes na bolsa. 

Apesar disso, continuamos positivos com o movimento de curto para bolsa, com a reabertura da econo-
mia puxada por um ritmo forte de vacinação, um cenário fiscal mais organizado e empresas listadas já 
em ritmo operacional acelerado e financeiramente saudáveis. 

Com relação à inflação, os números vêm surpreendendo para cima semana-após-semana, sendo que o 
relatório Focus já indica um IPCA de 6,1% para 2021 e 3,8% para 2022, puxada principalmente pelo 
choque do preço dos alimentos, petróleo, energia elétrica, semicondutores e pela alta do dólar, soma-
dos também aos efeitos de base. Além disso, é possível que, com a reabertura da economia, o consumo 
das famílias tenda a pressionar o setor de serviços no segundo semestre. Como resultado, observamos 
uma abertura da curva de juros, já precificando que o Banco Central encerre o ciclo de aperto monetário 
acima da taxa de juros neutra, principalmente após a última ata, na qual o COPOM descartou a possibi-
lidade de encerrar o ciclo abaixo do juro neutro (hoje, em torno de 6,5%).

Como exemplo, os contratos de DI com vencimento em abr/22 está negociando a taxa em torno de 
6,38%, e o com vencimento em jan/23 a 7,275% (contra 5,585% a.a. e 6,955% no início de junho, 
respectivamente). As ausência de ruído político até antes da apresentação da proposta da Reforma 
Tributária e a abertura das taxas contribuíram para a valorização do Real frente ao Dólar,  apesar da 
moeda local ter entregado os ganhos nos últimos dias devido às novas turbulências políticas.

Como principais riscos para o mercado, além da possível desancorarem da inflação e necessidade de 
aumento da Selic acima do juro neutro, destacamos (i) a crise hídrica, que apesar de ainda remoto, 
representa uma possibilidade de apagão, e (ii) uma eventual antecipação da corrida eleitoral já para o 
final deste ano (o que seria a maior antecipação da história do país), incentivando atitudes mais popu-
listas do governo atual e aumentando a volatilidade dos mercados. 

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 con-
sistente, que utiliza de tecnologia proprietária para estruturar e monitorar FIDCs padronizados e pulve-
rizados nos setores imobiliário, varejo e de saúde com risco baixo. Ambos buscam CDI+3 a 5% de retor-
no ao ano. 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 concor-
rentes (target de CDI+4 a 6% a.a.).



Já os ativos pré-fixados e de inflação tiveram, em geral, um mês negativo, impactados pelo aumento 
do risco político e da inflação, ocasionando uma abertura das curvas de juros nominal e real. Devido à 
assimetria de risco no momento atual, principalmente com relação ao cenário altista de inflação e 
Selic, preferimos uma redução das posições de pré-fixado e indexados à inflação com duration 
longa (acima de 5 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, mesmo em caso de aprova-
ção da proposta da Reforma Tributária), 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, CRAs, CRIs e Debêntures no mercado primário e secundário à taxas 
atrativas, as quais temos apresentado aos nossos clientes, e que trazem o benefício ao investidor de 
não apresentarem marcação à mercado, reduzindo a volatilidade do portfolio, sendo uma boa alterna-
tiva 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 dinâ-
mica, conseguindo tirando proveito dos ciclos que beneficiam determinadas regiões geográficas, estra-
tégias (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, destacamos 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 
diversificação de portfolio aproveitamento da reabertura das economias globais. Dada a mudança no 
tom do Fed, acreditamos que os fundos com maior exposição a empresas de crescimento voltam a 
ser atrativos, ainda em conjunto com fundos de exposição maior a empresas de value visando 
balanceamento do portfolio em um cenário ainda incerto com relação à inflação. Nesta linha, destaca-
mos os fundos: Compass Ninety One Global Franchise (opção em USD ou BRL) e Schroder Sustenta-
bilidade Ações Globais (em USD) para a parcela de value; e o Morgan Stanley Global Advantage (em 
USD) ou Fundsmith Global Equities (em USD) para a parcela de growth. Como alternativa aos fundos 
de growth, é válida também a exposição direta ao índice S&P 500 através do ETF IVVB11 na bolsa 
local. 

Com relação ao câmbio, acreditamos que o movimento recente de valorização do Real foi devido prin-
cipalmente à política monetária de aumento das taxas de juros – e não necessariamente a uma dimi-
nuição do prêmio de risco – apesar dos ruídos políticos, juntamente com um movimento técnico de 
realização de lucros, tenham levado o câmbio de volta para a faixa dos 5,20 nos últimos dias. Assim, é 
possível que ainda tenhamos janelas mais atrativas para aumento da exposição ao dólar até o final do 
ano (ou quando começarem as campanhas eleitorais presidenciais), na medida que essas turbulências 
em relação à CPI do COVID e à Reforma Tributária se dissipem.
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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, pois ainda 
apresenta um prêmio de risco relativamente alto, sendo a valorização recente do Ibovespa puxado 
majoritariamente pela melhora operacional das empresas. No entanto, conforme viemos estressando 
em nossa última carta, é necessário cautela na alocação neste momento, devido ao momento de 
maior volatilidade. 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 apre-
sentando 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 exposição Long Only, desta-
camos, 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, mas com manutenção dos preços em patamares elevados. 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. Também acreditamos que a debênture 
perpétua da Vale (CVRDA6) continua sendo uma boa alternativa para exposição no segmento, assim 
como um hedge contra a inflação e o dólar.

O mercado imobiliário brasileiro, por sua vez, tem passado por um período difícil desde a apre-
sentação da proposta da Reforma Tributária devido à questão da tributação dos dividendos. Ainda é 
cedo para tomar um posicionamento definitivo a respeito, devido à tamanha incerteza e impacto das 
decisões do Congresso. Sendo assim, preferimos segurar as alocações nesta classe de ativo até que 
tenhamos maior visibilidade do cenário.

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 Clave Macro (antigo 
Vintage Macro), O3 Retorno Global Qualificado e Quantitas Mallorca e Neo Provectus (long & 
short).
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