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Ao longo das últimas semanas, vimos a consolidação de cenários que já vinham se desenvolvendo
desde janeiro e que trazem riscos ao crescimento econômico global: (i) a guerra Rússia-Ucrânia
impactando o preço das commodities de energia, metais e agrícolas devido, principalmente, às
sanções econômicas, e ainda sem qualquer visibilidade de resolução; (ii) um processo inflacionário
endêmico no mundo demandando políticas monetárias mais restritivas pelos Bancos Centrais,
principalmente pelo Fed; e (iii) a COVID-19 ameaçando o crescimento econômico chinês e
adicionando pressão às cadeias produtivas e logísticas.  

Nos EUA, a principal preocupação é a desancoragem da inflação, que tem se mostrado persistente
e disseminada, tanto nos componentes mais voláteis – afetados pelo descompasso das cadeias de
fornecimento e pelo preço das commodities devido à guerra no leste europeu e ao lockdown na China –
quanto no núcleo de inflação (habitação, mercado de automóveis e serviços) – devido aos salários
pressionados em um mercado de trabalho bastante apertado, com elevado nível de turnover e escassez
de mão de obra, e à forte demanda agregada. Por consequência, vários membros do Fed comentaram
após a última reunião que “seria apropriado mudar rapidamente a política monetária para uma postura
neutra”, apontando altas de 50 bps para as próximas reuniões. Além disso, o FOMC avançou na
discussão do aperto quantitativo (redução do balanço do Fed com a venda de ativos e/ou redução nos
reinvestimentos).

No entanto, a dificuldade do banco central americano é bastante singular, uma vez que seus
instrumentos para gerenciar a inflação possuem efeitos limitados tendo em vista os vetores globais para
a inflação, levando o mercado a precificar a taxa de juros de longo prazo em 2,6% a.a. ao final de 2022.
Na visão do BTG Pactual, a taxa deve encerrar o ano entre 2,75% e 3,00%, com espaço para abertura
da curva de juros real, culminando com a inversão entre as taxas de curto e longo prazo, mas que não
será necessariamente acompanhada por um bear market, pelo menos até o 2º semestre de 2023.
Naturalmente, esse movimento de políticas econômicas restritivas deve fortalecer o dólar e prejudicar as
economias emergentes, cujos bancos centrais, de forma geral, têm menos espaço para absorver outro
choque de preços - dado que estão mais avançados no ciclo de aperto monetário.

Já a Rússia enfrentará uma recessão econômica profunda. Quanto à guerra, é difícil de realizar
qualquer estimativa de duração e consequências, uma vez que a decisão de poucos indivíduos – Putin e
Zelensky – pode trazer uma mudança rápida e impactante nos resultados dos conflitos. Ainda assim, na
visão de alguns gestores, existe uma distância muito grande entre os dois países nas negociações,
sendo a atual estratégia de Putin inviabilizar o estado ucraniano, infringindo perdas máximas para obter
mais territórios em uma eventual negociação de conciliação. Mesmo no caso em que a guerra se
encerrasse hoje, é de consenso que os efeitos na economia global – menor crescimento econômico
(principalmente na Europa) e maior nível de inflação, devido aos impactos nas exportações de petróleo,
gás natural e insumos agrícolas e para a indústria de semicondutores pelas sanções econômicas sobre
a Rússia – devem continuar até 2023. 

Diante desses dois fatores, que pode culminar com uma “estagflação” na zona do euro, o BCE (Banco
Central Europeu), tem se mostrado mais inclinado a adiar o aumento dos juros na visão do BTG Pactual.
Dessa forma, o cenário de vários gestores é positivo para commodities e negativo para o mercado
europeu.
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Para o mercado brasileiro, os destaques do mês foram a inflação e o câmbio. Contrariando as
expectativas e a despeito da alta prolongada e disseminada da inflação, o Banco Central sinalizou que
pretende realizar mais uma única alta de 100 bps, encerrando o ciclo de aperto monetário com a Selic a
12,75%.  Na visão do BTG Pactual, as expectativas de inflação devem seguir para cima (com players
projetando 7,5% para 2022 e 4,2% para 2023) e o ciclo deve se encerrar com uma taxa 13,25% (+50
bps em junho), visão que corrobora com o IPCA de março divulgado de 1,62% (vs. 1,32% esperado pelo
mercado), sendo a maior alta para o mês desde a implantação do Plano Real. Sendo assim, o ciclo total
deve somar mais de 10 p.p. de subida de juros, trazendo o Brasil como o país com a terceira maior taxa
de juros entre os emergentes, atrás apenas da Argentina e Rússia.

Com relação à guerra, o Brasil está sendo um dos grandes beneficiários tendo em vista o choque de
preços de commodities advindo da restrição da oferta mundial. Assim, a elevação da receita com
exportações de petróleo, minério de ferro e grãos tem se traduzido em melhores termos de troca na
balança comercial, impactando positivamente o Real, que se valorizou 16% desde o início do ano frente
ao dólar mesmo sem que houvesse uma redução do risco-país (medido através do CDS). 

Além do fluxo advindo da balança comercial (exportações), vemos como drivers para o Real: (i) o
diferencial de juro real de 10 anos (Brasil-EUA) ainda bastante alto e (ii) a maior atratividade do país
como alternativa de investimento em países emergentes por players globais com a exclusão da Rússia.
O real mais fortalecido e uma balança comercial mais forte deveria reduzir a pressão da inflação e
melhorar a situação fiscal no curto prazo. Apesar disso, com o ciclo de ajuste da Selic está perto do fim,
a inflação ainda fugindo da meta, o diferencial de juros entre o Brasil e EUA deve começar a reduzir a
partir de junho – o que, somando à proximidade com as eleições (que ainda se mantém extremamente
incertas) – deve adicionar maior volatilidade e pressionar negativamente a moeda local. 

Do lado da atividade econômica, a expectativa de crescimento não mudou, com novos vetores positivos
e negativos atuando simultaneamente, sendo o principal empecilho para manter o Real no patamar
atual. Por um lado, o ciclo de vacinação contra a covid-19 completo da população, o retorno ao trabalho
presencial, a redução do desemprego (já nos níveis pré-pandemia), o choque do preço das commodities
e as medidas de estímulos fiscais (linha de crédito direcionado para pessoa física e microempreendedor
individual, liberação do FGTS, redução do IPI, etc) devem estimular positivamente crescimento
econômico para 2022. Por outro, as taxas de juros ainda bastante restritivas, o alto preço dos insumos, a
deterioração da cadeia produtiva associada à guerra e a escassez de chuvas na região Sul devem
adicionar freios ao crescimento.

Cenário Doméstico

A China, por sua vez, parece ser o único emergente em que as políticas econômicas restritivas já
surtiram efeito, podendo o banco central chinês relaxar tais medidas a fim de impulsionar a economia
após o impacto negativo recente da política de “covid-zero” que veio preocupando o mercado. Para
atingir a meta ambiciosa de crescimento em 2022, ano em que Xi Jinping busca sua reeleição no partido
comunista, espera-se cortes das taxas básicas de juros e do compulsório, a aceleração da cota anual de
títulos focados em segmentos de construção e a diminuição da repressão sobre setores estratégicos,
com mudança na regulação de forma previsível, transparente e com menor impacto ao mercado.
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Do lado de alocação, não mudamos nossa alocação estrutural nem tática desde a última carta. Nosso
racional continua o mesmo, sobrealocados em renda fixa, sub-alocados em multimercados e renda
variável e neutros em alternativos.

Renda Fixa (RF)

Temos observado altíssima volatilidade na curva de juros nominal e real, atingido seu pico em
meados de março, recuando consideravelmente até o início de abril e voltando a aumentar após o
comunicado do Fed e o IPCA de março. Acreditamos os riscos altistas para a curva e inflação ainda
são relevantes – pelo menos até o atingimento do pico do IPCA, devendo ocorrer entre abril e maio na
visão do BTG Pactual – o que favorece um posicionamento mais alocado em pós-fixados, que oferece
uma ótima relação entre retorno esperado e volatilidade quando comparado às demais classes de
ativos, e em inflação, com foco no carrego do ativo. Apesar disso, acerca do fim do ciclo de aperto
monetário, acreditamos que estamos próximos do momento de realizar maiores alocações em
prefixados e ativos IPCA+ com duration mais longa.

RF Pós-Fixado

Tendo em vista o risco altista da curva de juros e preocupação com a temática fiscal (envolvendo
servidores públicos) ainda no radar, gostamos de ativos atrelados ao CDI de curto prazo (duration até 3
anos). Para a parcela de curto prazo, além do CDB de Liquidez Diária, destacamos os fundos abertos
para aportes: Angá Portfólio, SF2 Trópico e SulAmérica Excellence, que buscam entregar CDI+ 1%
a.a. com liquidez D+4, D+2 e D+0, respectivamente. Para a parcela com horizonte acima de 1 ano,
destacamos os fundos: Everest High Yield, que investe majoritariamente em consignados federais das
Forças Armadas de baixo risco; o Leste CP Brasil e Leste Credit ABS, que estruturam e investem em
crédito para empresas de Middle Market com recebíveis de qualidade no Brasil e EUA e retorno-alvo de
CDI+ 3-4% e CDI+ 4-5% a.a., respectivamente; e o Augme 180, que possui um portfólio de crédito
estruturado pulverizado com foco também em empresas de Middle Market, com retorno-alvo de CDI+ 3-
4% a.a.

RF Prefixado

Continuamos vendo muita volatilidade na curva de juros nominal, com grande parte (porém, não toda) do
risco inflacionário já precificado. Ainda assim, diante das expectativas crescentes de inflação para 2022 e
2023, temos mantido cautela nesta estratégia. É possível que presenciemos uma janela interessante de
alocação nesta classe durante os próximos dois meses, com espaço para aumentar a alocação tática.
Até lá, temos oferecido pontualmente, ao longo dos últimos meses, algumas emissões de títulos
bancários prefixados pontuais com taxas bastante altas e com garantia do FGC. Assim, gostamos de
alocações nesta estratégia, desse que feitas paulatinamente e de forma oportunista, sobretudo em
vencimentos curtos, entre 2 e 5 anos (mantendo a média entre 2 e 3 anos).

RF Inflação

Continuamos gostando de papéis atrelados ao IPCA como proteção ao cenário inflacionário. Devido à
posição da curva de juros, os papéis com duration entre 3 e 6 anos (mantendo a média em até 4,5
anos) apresentam a melhor relação risco x retorno, com foco em capturar ganhos com carrego (e não
trading). Nesta linha, enxergamos como atrativas tanto NTN-Bs com vencimento entre 2024 e 2028
quanto emissões primárias de crédito privado e alguns papéis no mercado secundários com duration
similar.

Estratégias de Alocação
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Renda Variável (RV)

Diante do novo cenário macroeconômico de maior aperto monetário global ao longo de 2022 e
manutenção das incertezas fiscais e relacionadas à inflação e crescimento global, além da aproximação
da agenda eleitoral, mantivemos o percentual de alocação tática em renda variável reduzido, tanto local
quanto internacional. Ainda assim, devido ao cenário ainda construtivo para commodities e deteriorado
para inflação, às incertezas quanto à guerra da Rússia-Ucrânia, ao início de um aperto monetário mais
rigoroso pelo Fed e à provável mudança de postura do governo chinês, empresas de value e ligadas à
commodities devem performar melhor.

RV Internacional

As estratégias de ações no mundo todo devem continuar navegando em mares turbulentos ao longo do
primeiro semestre de 2022, com a política monetária dos EUA mais restritiva do que o antecipado. Ainda
assim, o mercado americano deve apresentar melhor desempenho, com uma perspectiva de atividade
ainda positiva para 2022. Com relação à China, é possível ver alguma melhora ao longo dos próximos
meses, mas preferimos alocações indiretas, como através de empresas brasileiras exportadoras. Tendo
em vista isso, preferimos empresas americanas de value (setor financeiro, consumo cíclico e industrial)
e ligadas a commodities e/ou teses estruturais como energia renovável. 

Nesse sentido, reforçamos alocações nos fundos Compass Ninety One Global Franchise (disponível
em USD e BRL) e o Schroder Sustentabilidade Ações Globais (USD), além do ETF IVVB11 (S&P
500, em USD), que possui um balanceamento entre empresas de value e growth, ou em BDRs de
empresas com perfil citado acima. 

RV Brasil

A bolsa brasileira teve um dos melhores desempenhos do mundo ao longo do primeiro trimestre deste
ano, muito fruto do fluxo de investimento estrangeiro – atraído pelos baixos múltiplos das empresas
brasileiras e à exclusão da Rússia dentre os países emergentes “investíveis” – que, junto com a
valorização do Real frente ao Dólar, acabou reduzindo a atratividade desta estratégia de alocação, ainda
mais considerando a proximidade com o período de maior volatilidade pré-eleições. Ao nosso ver, este
cenário pede maior cautela nas alocações, devendo ser concentradas em empresas mais defensivas e
líderes em seus setores e ligadas ao setor de commodities. Prezamos também por empresas com
menor sensibilidade às mudanças do cenário de juro local e que sejam boas pagadoras de dividendos,
adicionando uma renda passiva ao portfólio com menor volatilidade, e estruturas com instrumentos
derivativos para proteção do portfólio.

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 Norte Long Bias, DAO Multifator e
Dahlia Total Return.

Multimercados

Já os fundos multimercados devem seguir performando bem com estratégias focadas no
fortalecimento do dólar global e do Real, abertura das curvas de juros, inflação e commodities. Ainda
assim, seguimos sub-alocados devido ao maior peso de renda fixa no portfólio. Gostamos da
alocação em fundos com correlação baixa entre si para melhorar a relação risco-retorno do portfólio.
Dentre os fundos abertos para aportes, destacamos entre as opções low vol o Vinland Macro, SPX
Nimitz e Ace Capital e, para as opções high vol, o Clave Alpha Macro, Kapitalo K10, Daemon Nous
Global e Genoa Capital Radar.
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Fundos Imobiliários

Ainda vemos espaço para a recomposição (de forma conservadora) da exposição em FIIs após os
choques negativos de covid-19. Parte dos riscos já foram precificados e começamos a ver fundos com
valuations em patamares atrativos para composição de portfólio, sobretudo abaixo do valor patrimonial e
do custo de reposição – algo não usual no médio prazo. 

Em média, os fundos cederam 30% nos últimos 12 meses, pagando hoje dividendos de 10% a.a. isento
de IR, o que equivaleria algo como 11,50% ao ano bruto. Tendo dito isso, os FIIs não devem apresentar
apreciação significativa das cotas enquanto o mercado não possuir clareza quanto ao final do ciclo de
aumento da Selic.

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. 

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. No entanto, devido à alta correlação recente com as ações de
tecnologia globais, que devem sofrer com a política monetária mais restritiva dos EUA, e devido aos
indicadores técnicos das principais moedas e a alta volatilidade da classe de ativo, acreditamos que
não é o melhor momento para realizar aportes nessa estratégia, mas, sim, reduzir o risco do
portfólio.
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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.


