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No mercado internacional, o destaque do mês foi o aumento do número de casos de coronavírus da
variante Delta, conforme alertamos em nossa última carta, que causou um sell-off generalizado no
mercado com a busca de investidores por ativos mais seguros. Além disso, dados de inflação americana
– PCE (Personal Consumption Expenditures Index) – e do crescimento do PIB dos EUA no 2º trimestre
abaixo do esperado auxiliaram a tendência de queda das US Treasuries. Consequentemente, tanto as
bolsas no mundo (incluindo Ibovespa), quanto o próprio hedge contra a inflação de grande maioria dos
fundos multimercados – as Treasuries – acabaram apresentando performance negativa no mês.

O lado positivo é que não há qualquer indício de que essa nova variante seja mais contagiosa ou letal
que as variantes anteriores – inclusive, as vacinas têm se mostrado eficazes mantendo a taxa de
mortalidade e o número de internações baixos. Ainda assim, a nova variante tem se mostrado
dominante e não permite o mercado descartar a dúvida na recuperação global, devendo manter a
volatilidade das bolsas globais alta nos próximos meses.

Com relação ao tapering, nada mudou e as incertezas continuam altas. O mercado segue bem dividido
entre aqueles que acreditam que a inflação é passageira e portanto, o Fed seguirá com seu plano inicial
de redução dos estímulos, e aqueles que acreditam que o núcleo da inflação deve continuar
pressionando nos próximos meses, forçando o Fed a reduzir os estímulos antes do esperado. 

Também, vale mencionar o maior nível de intervencionismo estatal chinês na economia local
(principalmente no setor de tecnologia e educação), além de rumores de que os EUA possam restringir
os investimentos na China e em Hong Kong causou a desvalorização das ações de empresas chinesas,
impactando negativamente os fundos com exposição ao país e contaminando, de certa forma, as ações
dos demais países emergentes frente às empresas de países desenvolvidos.

Cenário Doméstico

No mercado interno, permanecem as incertezas com relação ao texto da reforma tributária, que tem
apresentado mudanças quase que diariamente e pode ser votada já na primeira semana de agosto.
Apesar da chance de tributação dos fundos de investimento imobiliário ser praticamente zero (o que
permitiu a recuperação do preço da maioria dos FIIs), o risco da tributação dos dividendos segue alto e,
se concretizado, pode ocasionar uma retirada ainda maior de capital estrangeiro do país, pressionando
negativamente a bolsa e o Real. 

Além disso, adicionando volatilidade no curto prazo temos os ruídos políticos, ocasionando um aumento
do risco fiscal. A principal ameaça atual é a reformulação do Bolsa Família com parcelas entre 270 e 300
reais com objetivo de aumentar a base eleitoral do governo. A visão do mercado é que este programa
coloca em xeque o rigor fiscal, iniciando uma onda de medidas populistas antecipando o ano eleitoral e
complicando a manutenção das despesas dentro do teto de gastos e a discussão do orçamento de
2022, tema para o próximo mês.

O risco de desancoragem das expectativas da inflação também continua crescendo, principalmente
devido aos aumentos dos preços de serviços e alto custo da eletricidade (vale lembrar que o Banco
Central analisa o núcleo da inflação na formulação de políticas monetárias – que exclui os choques de
preços de alimentos e combustíveis). Assim, muitos players do mercado acreditam que o Banco Central
não possui alternativa se não acelerar o aumento das taxas de juros para evitar que a inflação muito
acima da média contamine a previsão de 2022 (já em 3,80% vs. meta de 3,50%). Assim, há chances
relevantes do aumento de 100 bps na próxima reunião do COPOM, elevando a Taxa Selic para 5,25%.
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A estiagem e nível muito baixo dos reservatórios, além de causar a manutenção da bandeira vermelha 2
da Aneel (impactando fortemente a inflação), têm começado a alertar os investidores quanto ao risco de
racionamento de energia. De acordo com o BTG Pactual, iniciaremos 2022 com os reservatórios em
níveis muito abaixo do que na crise hídrica de 2001 e o país dependerá totalmente das chuvas do
próximo verão para geração de energia hidrelétrica em 2022. Além disso, há uma tendência de
resfriamento das águas da costa brasileira, reduzindo precipitações. Na visão do banco, há uma
probabilidade em torno de 20% do país enfrentar o problema sério de racionamento, caso a chuva do
verão não seja suficiente, o que reduziria severamente as previsões de PIB para 2022 (atualmente em
2,5-3%). 

Apesar disso tudo, a boa notícia é que os lucros das empresas da bolsa continuam crescendo, a média
móvel semanal de mortes pela Covid-19 seguem caindo, muito devido à campanha de vacinação, que já
alcançou mais de 46% da população, com 19% dela já totalmente vacinada. Acreditamos que a
vacinação terá um impacto ainda maior no segundo semestre, proporcionando maior reabertura da
economia. Desse modo, nossa expectativa para bolsa no curto prazo segue construtiva, porém
cautelosa, tendo em vista os riscos descritos acima. 

Estratégias de Alocação

Em relação às estratégias de alocação de renda fixa, uma vez que a política monetária é defasada em
relação à inflação e que é possível que estejamos passando por um período de inflação máxima,
acreditamos que os ativos pós fixado (CDI+ ou %CDI) tendem a ser mais atrativos que os ativos de
juros real (IPCA+), pelo menos pelos próximos meses, 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. Nesta linha, destacamos o fundo
Everest High Yield, que investe em consignados e precatórios federais de baixo risco, que busca
CDI+3 a 5% de retorno ao ano. Também 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.).

Sobre os ativos indexados à inflação, apesar de enxergarmos um desconto excessivo nos papéis com
duration mais longa (a partir de 5 anos), acreditamos que ainda é cedo para se beneficiar deste trade
devido ao risco político e fiscal. Assim, temos mantido alocações em ativos de inflação com duration
mais curta. Dentre alternativas, preferimos as emissões recentes 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. Dentre os fundos, gostamos principalmente de dois: (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, traduzindo-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, com duration de  2,5 anos e concentração em emissores AAA e AA do
setor elétrico.

Dos produtos de crédito privado livre, gostamos de fundos que realizam gestão ativa dinâmica,
conseguindo tirando proveito dos ciclos que beneficiam determinadas regiões geográficas, 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, destacamos o BTG Pactual Cred Corp
Plus e o Ibiúna Credit.

Passando para renda variável, mantemos uma visão positiva para crescimento da economia global
puxada pelos EUA e acreditamos que exposição ao mercado de ações internacionais seja
essencial para diversificação de portfólio aproveitamento da reabertura das economias globais. 
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Dada as incertezas quanto ao tapering, gostamos da combinação de exposição a ações globais
crescimento e de value, visando balanceamento do portfólio em um cenário ainda incerto com relação
à inflação. Nesta linha, destacamos os fundos: Compass Ninety One Global Franchise (opção em
USD ou BRL) e Schroder Sustentabilidade 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 dois últimos, é válida também a exposição direta ao índice S&P
500 através do ETF IVVB11 na bolsa local.

Em paralelo, acreditamos que a bolsa ainda apresenta espaço para ganhos no curto prazo. No
entanto, temos sugerido a redução da alocação em fundos de ações Long Only para investir
diretamente em ações, utilizando da expertise de research do BTG e do auxílio de nossa mesa de
renda variável, e através de produtos estruturados (“híbridos de renda fixa e renda variável”), como
forma de reduzir o risco e aumentar a liquidez. 

Além disso, gostamos da alocação em fundos de ações 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  queda de 1/3 do Ibovespa.
Dentre os fundos abertos para captação, destacamos o Vinland Long Bias, o Occam Long Bias e
Clave Total Return, com foco em Brasil, além do Dahlia Global Allocation, que investe, em média,
30% em Brasil e 70% Offshore.

Com relação ao mercado de commodities, acreditamos em uma pausa no ciclo de alta generalizada,
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.

Apesar do alívio após a redução do risco de tributação dos fundos imobiliários, não temos visto
muitas oportunidades de investimentos no mercado brasileiro, principalmente devido aos preços em
que os ativos se encontram e à tendência de subida das taxas de juros, o que reduz a atratividade dos
FIIs. Ainda assim, permanecemos com o radar ligado.

Por último, mantemos nossa alocação nos fundos multimercados como estratégia de
diversificação 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 (que só está aberto para aplicações no BTG Pactual, devendo fechar em breve), O3 Retorno
Global Qualificado, Quantitas Mallorca e Neo Provectus (long & short).
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