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Em novembro, a nova variante ômicron e a quarta onda de covid-19 na Europa adicionaram mais um
fator de risco ao cenário global, estressando o mercado na reta final do mês. No momento, não existem
muitas informações a respeito da nova cepa, além de sua elevada transmissibilidade. Caso a variante se
mostre mais grave, principalmente com a perda da imunidade decorrente das vacinas, os desequilíbrios
globais entre oferta e demanda já existentes devem se acentuar.

Nesse contexto, mesmo com um potencial efeito deflacionário no curto prazo com eventuais medidas de
restrição à mobilidade em um cenário adverso de covid, o Fed vem revelando maior preocupação com a
inflação e tem progressivamente abandonado a caracterização da inflação mais alta como um fenômeno
temporário. A ata do FOMC indicou que alguns membros já gostariam de acelerar o tapering, o que
reforça a precificação do mercado de alta de juros de forma antecipada (entre o 2º e 3º trimestre de
2021, ao invés do período entre o 3º e 4º trimestre). 

Ainda assim, temos visto o mercado acionário americano bastante resiliente, o que demonstra, de certa
forma, o TINA – There Is No Alternative – e a perspectiva de crescimento acelerado (5,8% em 2021 e
4,0% para 2022) – bem robusto quando comparado aos demais países desenvolvidos e até versus
emergentes, como a China, que deve crescer abaixo de 8% neste ano e 5% no próximo. Com a
aceleração do tapering, devemos ter uma rotação de empresas de growth para value e umaabertura do
juro real americano e global, prejudicando a performance do ouro, enquanto o dólar global deve
continuar fortalecido.

Na zona do euro, o Banco Central Europeu (BCE) enfrenta um momento delicado, uma vez que, por um
lado o mercado segue por um processo de revisão negativa de crescimento e de lucros para o 4T21 e o
continente tem sofrido com a 4ª onda de COVID, enquanto por outro a inflação tem aumentado
rapidamente (nov/21 registrou alta anual de 4,9% - a maior desde que o euro foi criado, há 2 décadas).
Assim como o Fed há algumas semanas, o BCE tem tentado acalmar o mercado em relação à inflação
afirmando sua temporariedade. 

Já a China segue com menor crescimento, principalmente com dificuldades no setor imobiliário (novas
vendas, construções e preço), provocando o Banco Popular da China (PBoC) e o conselho de Estado na
emissão de diretrizes ao setor financeiro para um aumento marginal da oferta de crédito, bem como
abrem espaço para os governos regionais retomarem sua política de títulos especiais para
financiamento de obras de infraestrutura – sobretudo aquelas já contratadas.

Cenário Doméstico

No Brasil, apesar de não ter apresentado deterioração adicional ao longo de novembro, os desafios
fiscais seguem presentes e, mais uma vez, a reta final do mês foi marcada pela desvalorização do
mercado acionário por um caráter sistêmico, mesmo com o fechamento da curva de juros, desta vez
pela preocupação com a tramitação da PEC dos Precatórios, a evolução de covid-19 e a nova variante
ômicron. O Ibovespa atingiu o 5º mês seguido de desvalorização – algo pouco usual e sugerindo que a
Bolsa brasileira já tem precificado uma boa parcela expressiva da deterioração do cenário. 

Do ponto de vista de fundamentos, a visão do BTG é de que ainda há natural espaço para revisões
negativas de lucros esperados para 2022, mas do ponto de vista de múltiplos, é de que a Bolsa brasileira
é um dos ativos mais descontados disponíveis e que devem exigir um horizonte de investimentos mais
expandido (1 ano ou mais) para a captura de todo o prêmio registrado e implícito nas cotações.
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Além do surgimento da nova variante, com potencial efeito deflacionário, o andamento da resolução da
PEC dos Precatórios (aprovada no Senado em 02/dez) proporcionou um fechamento da curva de juros,
retirando parte do prêmio de risco com as incertezas fiscais, estando o mercado mais próximo de poder
“virar a página”. A sinalização fiscal é claramente negativa, abrindo espaço para o pagamento do Auxílio
Brasil de R$ 400 e liberando R$ 106 bilhões para o Orçamento de 2022. No entanto, o mercado já tinha
incorporado boa parte do choque, sobretudo com o afastamento do risco de reajuste anual automático
do programa de um ticket médio maior (R$ 600). É possível que a PEC e a MP se definam até a primeira
quinzena de dezembro, mas não necessariamente o Orçamento de 2022.

Do lado do PIB, o mercado segue também preocupado com menor crescimento de 2022, com
expectativas para o 3º e 4º trimestre derrubadas pela frustração com a produção industrial, vendas no
varejo e volume de serviços prestados. Além disso, o cenário de inflação continua incerto para 2022 e
2023. Após novas surpresas nos números de inflação, o BTG voltou a elevar as projeções para 2021
(10%) e 2022 (4,6%), enquanto o mercado segue registrando desancoragem, com as casas que mais
acertam as projeções sugerindo um patamar acima de 5,5% para o ano que vem (vs. 3,5% de meta) e
de 4,1% em 2023 (vs. 3,25% de meta).

Estratégias de Alocação

Do lado de alocação, atualizamos nossa alocação estrutural, tendo em vista a mudança ambiente
macro de longo prazo. Na alocação tática, continuamos sobrealocados  em renda fixa, subalocados
em multimercados, levemente subalocados em renda variável, subalocados em fundos
imobiliários e sobrealocados em alternativos “outros”.

Renda Fixa (RF)

Continuamos vendo alta volatilidade após um mês positivo em RF (encerrando uma sequência de 4
meses seguidos de abertura de taxa e marcação a mercado negativa). Entendemos que os movimentos
de fechamento adicional são mais limitados e continuamos mirando a oportunidade do novo ciclo
de alta de juros a partir da exposição em pós-fixados e com alocações em inflação (também como
proteção ao cenário fiscal e desalinhamento entre oferta e demanda global ainda desafiador). 

Apesar disso, acreditamos que a curva Pré x DI já precificou boa parte da deterioração fiscal e um nível
de dominância fiscal na casa dos 13% nas últimas semanas. Ou seja, o mercado já teria precificado o
nível máximo de aumento de juros que o BC poderia realizar, uma vez que, a partir disso, as chances de
causar uma piora do fiscal com o aumento do custo da dívida e, consequentemente, inflação seriam
substanciais, entrando em um ciclo vicioso. Dessa forma, gostamos de alocações oportunistas em
prefixados também.

RF Pós-Fixado

Para aproveitar o ciclo de alta de juros, gostamos de ativos atrelados ao CDI de curto prazo (até 3 anos).
Para a parcela de curto prazo, além do CDB de Liquidez Diária, destacamos os fundos Angá Portfólio
e o ARX Denali, que buscam entregar entre 110% e 120% do CDI com liquidez D+4 e D+1,
respectivamente. Para a parcela com horizonte acima de 1 ano, destacamos o fundos Everest High
Yield, que investe majoritariamente em consignados federais das Forças Armadas de baixo risco,
buscando CDI+4 a 5% e CDI+6 e 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.).
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RF Prefixado

Continuamos vendo muita volatilidade na curva de juros nominal, porém sem muito driver para redução
significativa dos juros nominais e ao mesmo tempo com o mercado aparentemente tendo testado um
limite superior. Como comentado em nossa última carta, continuamos vendo grande prêmio de inflação,
com a implícita ao longo da curva de juro prefixada apresentando prêmio acima do usual. Ainda assim,
nunca podemos subestimar a capacidade do Brasil de se autossabotar, portanto, sempre haverá o risco
da parte “real” da taxa de juros abrir ainda mais. Dessa forma, ao mesmo tempo que não podemos
negar uma LCA de 3 anos pagando 12% a.a. (isento de IR), seguimos cautelosos com essa estratégia,
devendo as alocações serem feitas paulatinamente e de forma oportunista, sobretudo em
vencimentos curtos (entre 2 e 4 anos).

RF Inflação

Devido à posição da curva de juros real, continuamos gostando dos papéis com duration entre 3 e 5
anos, com foco em capturar ganhos do carrego e proteção contra inflação eventualmente maior do que
o esperado. Nesta linha, enxergamos como atrativas tanto NTN-B com vencimento entre 2024 e 2028
quanto emissões primárias de crédito privado e alguns papéis no mercado secundários. Vale
ressaltar que as posições devem ser pensadas para o carrego, uma vez que uma possível abertura de
juro real americana ou eventual piora do cenário fiscal brasileiro criaria um vento contrário para ganhos
táticos na marcação à mercado.

Renda Variável (RV)

Não realizamos alterações significativas nas posições táticas em relação ao mês passado,
exceto pela saída tática da exposição em Europa, aumentando o foco em EUA. No último mês, o
mercado global sofreu o novo choque de incerteza com petróleo e covid-19, reduzindo a performance
dos índices americanos, mesmo com indicadores macro muito positivos para o trimestre. Em relação à
China, o mercado parece menos sensível, sem alocações táticas. No caso do Brasil, a bolsa atingiu o 5º
mês de desvalorização e já apresenta sinais de recuperação com a aprovação do Senado da PEC dos
Precatórios e redução das incertezas fiscais.

RV Internacional

O 4T21 continua exibindo perspectiva positiva, mesmo com os efeitos negativos no mercado de
energia por conta da forte queda no preço do petróleo, em linha com a liberação de reservas de diversos
países e a preocupação dos efeitos no consumo por causa da nova variante de covid-19, que impactou
negativamente o S&P 500 recentemente. Entendemos que as alocações em EUA devem seguir
como as mais eficientes nos próximos meses, não apenas por uma sazonalidade favorável, mas
também pelo maior diferencial de crescimento e uma temporada de resultados forte, com foco em
empresas de value (setor financeiro, consumo cíclico e industrial) e ligadas a teses específicas, como
energia renovável e metaverso. 

Ainda assim, a volatilidade deve seguir alta conta de alguns temas: (i) evolução do tema ômicron; (ii)
possível intensificação da redução do programa de compra de ativos pelo Fed; (iii) necessidade de uma
solução para o limite da dívida americana e dos gastos, cuja medida paliativa acabou em 3 de
dezembro, com o caixa do Tesouro sendo suficiente até dia 15. Nesse sentido, reforçamos alocações
com exposição cambial em BDRs de ações e S&P 500, e nos fundos Compass Ninety One Global
Franchise (disponível em USD e BRL), que possui como foco empresas de value e EUA, e no
Fundsmith Global Equities (USD e BRL), com foco em empresas globais de crescimento sustentável
nos EUA. 
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Preferimos uma redução tática de exposição em Europa no momento devido à uma visão de
crescimento e lucros para o 4T21 menor, nova onda de covid-19 e inflação crescente. Já em relação à
China, mantemos uma visão neutra, mesmo após a mudança de comunicação por parte do governo
em relação aos estímulos e formas de financiamento. A crise energética começa a ficar para trás, porém,
a desaceleração econômica deve perdurar por mais tempo. 

RV Brasil

Devemos ter um alívio no mercado por conta de uma sazonalidade usual de fim de ano com o
arrefecimento da agenda política a partir da segunda quinzena de dezembro. Ainda assim, o ambiente é
bastante incerto, tanto por conta da nova variante de covid-19, quanto por questões técnicas de resgates
expressivos nos fundos. Entendemos que uma posição mais defensiva e com empresas de
qualidade e líderes em seus setores, que já se provaram em momentos adversos do passado,
continua sendo a melhor estratégia. 

Ressaltamos a importância da diversificação com exposição à economia americana e ao setor agro, que
apresenta bastante resiliência e relevância significativa para o PIB Nacional,. Prezamos por empresas
com menor sensibilidade às mudanças do cenário de juro e que sejam boas pagadoras de
dividendos, adicionando uma renda passiva ao portfólio com menor volatilidade.

Assim, continuamos preferindo a alocação em FIAs Long Bias, uma vez que estes conseguem “surfar”
melhor a volatilidade elevada do mercado e se adaptar a uma eventual mudança de cenário de maneira
mais efetiva que fundos Long Only. Dentre eles, destacamos o Vinland Long Bias e Clave Total
Return, com foco em Brasil, além do Dahlia Total Return.

Multimercados

Reduzimos nossa alocação nos fundos multimercados uma vez que observamos taxas cada vez mais
atrativas em papéis de renda fixa, possibilitando ganhos razoáveis com menor risco e volatilidade para o
cliente que busca o carrego (marcação na curva). Ainda assim, gostamos da alocação em fundos com
correlação baixa entre si para melhorar a relação risco-retorno do portfólio. Destacamos entre as opções
low vol o Gávea Macro, Occam Retorno Absoluto e Vinland Macro e, para as opções high vol, o
Clave Alpha Macro, Kapitalo K10 e T.Rowe Global Allocation.

Fundos Imobiliários

Ainda vemos espaço para a recomposição da exposição em FIIs após os choques negativos da
Covid-19, o efeito de possível taxação de IR (que não existe mais) e a abertura da curva de juros. Parte
dos riscos já foram precificados e começamos a ver fundos com valuations em patamares atrativos,
sobretudo abaixo do valor patrimonial e do custo de reposição – algo não usual no médio prazo.

Outros

Com relação ao mercado de commodities, é importante manter diversificação entre setores e elevado
nível de hedge. Para essa exposição, 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. Com a correção do preço recente devido ao movimento do minério de ferro, a debênture
perpétua da Vale (CVRDA6) (em USD) voltou a se tornar atrativa, com remuneração em dólar a taxas
muito acima da média comparado a outras debêntures de mesmo risco. 
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Também gostamos de teses relacionadas à agenda ESG e energias renováveis, como é o caso do
Crédito de Carbono e Urânio – uma vez que mudanças climáticas estão colocando em cheque a
capacidade das fontes renováveis tradicionais (hidráulica, solar e eólica) em fornecer energia de forma
confiável, que é onde entra a energia nuclear. Para exposições a essas teses, o BTG disponibiliza os
fundos Vítreo Carbono (em USD) e Vítreo Urânio (em USD).

Por último, acreditamos que faz sentido para perfis sofisticados e agressivos exposição ao segmento de
criptomoedas, e seguimos positivos com o Ethereum (através dos ETFs QETH11 e ETHE11), uma vez
que este possui aplicações que vão muito além do simples uso transacional de moeda oferecido pelo
Bitcoin – o qual enfrentará barreiras relevantes com a ascensão das CBDCs (Central Bank Digital
Currencies), uma vez que diversos países no mundo já iniciaram desenvolvimento de suas próprias
moedas digitais para buscar uma maior regulação desse tipo de ativo. O Ethereum também deve se
beneficiar com a ascensão da tecnologia do Metaverso, já que o ETH oferece infraestrutura utilizada na
criação de NFTs e smart contracts.
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Alocação &
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Rebalanceamento Tático
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Disclaimer - O conteúdo desse material não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado,
distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte, sem o
consentimento prévio e expresso da B.Side Investimentos. O conteúdo desse material foi gerado
consoante as condições econômicas, de mercado, entre outras, disponíveis na data de sua publicação,
de modo que as conclusões apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de
fatores sobre os quais a B.Side Investimentos não tem qualquer controle. As informações desse material
refletem as condições mercadológicas na sua respectiva data de divulgação, sendo que eventos futuros
podem prejudicar suas conclusões. 

As informações contidas nesta apresentação são meramente informativas e não podem ser
consideradas como recomendação de investimento ou única fonte de informações no processo decisório
do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do
produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability").
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim,
não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de
mercado no passado. A B.Side não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza
pelas perdas.


