
Sobre Março 
 

 O primeiro trimestre de 2021 acabou e as mesmas questões sobre a pandemia permanecem: sua 

duração e condução. Porém alguns sinais em relação à vacinação em massa de diversos países se 

mostram muito efetivos e promissores, sobretudo nos EUA. No Brasil, com a dinâmica da vacinação 

aquém da desejada, surge novamente o questionamento sobre a retomada do crescimento econômico, 

das políticas fiscais e sua sustentabilidade.  

 Um tema voltou a ser destaque central das preocupações dos agentes: a inflação. A treasury 10 

anos voltou para o patamar próximo do início da pandemia, e colaborou para rotação de portfólios no 

trimestre, onde observamos uma performance muito robusta do setor financeiro e uma realizada dos 

ativos de alto crescimento (ex. tecnologia), somadas à inclinação da taxa de juros e dólar mais valori-

zado, um call muito diferente do que observávamos na virada do ano, mas que já era muito consensual. 

No entanto, o FED contina com discurso de uma política monetária branda.  

 No Brasil, a condução do Banco Central trouxe uma mudança com a alta de juros e um início de 

um clico de alta que ainda é incerto, tanto na sua extensão como na sua magnitude. Vale destacar que 

hoje a curva de juros brasileira se mostra em um cenário desafiador e com juros projetados perto de 

10% a.a., daqui a 2 anos. O dilema sobre a dinâmica da nossa política fiscal e um acirramento da corrida 

eleitoral para o ano que vem contribuíram para este prêmio, que nos parece, por ora, excessivo. 

 Para o próximo trimestre acreditamos que o mercado deve ficar atento nos seguintes temas: i) 

desenrolar do processo de vacinação e a retomada da atividade economia, principalmente do setor de 

serviços; ii) evolução da política monetária, tanto aqui como a do FED; iii) aprovação das reformas e 

agenda de privatização que pode mitigar as preocupações dos agentes sobre a dinâmica da nossa polí-

tica fiscal; iv) demanda por commodities, sobretudo a chinesa para o segundo semestre e; v) os efeitos 

do plano de infraestrutura e investimento do governo norte americano. 

 

Sobre a Casa 

 

 No mês de março nossa estratégia Long Biased subiu 4,5% e Total Return subiu 3,9%, fechando o 

primeiro trimestre do ano com +5,98% e -5,39%, respectivamente. Queremos destacar que nossa recu-

peração desde o auge da queda, no final de março de 2020, tivemos um retorno de ˜107% no fundo Total 

Return, e ˜98% no Long Biased . 

 Podemos destacar três ativos no mês de forma positiva para nossa performance: i) Sabesp 

(+0,85%), uma de nossas teses mais antigas da carteira, com valuation ainda muito atrativo e com pos-

sível evento para privatização ao longo deste ano; ii) JBS (+0,74%), que reportou um resultado muito 

robusto, valuation descontado e recompra de ações muito agressiva por parte da empresa ao longo do 

trimestre: iii) VALE (+0,55%), provavelmente a empresa mais descontada do seu setor.  

 Por outro lado, o destaque negativo foi Sequoia (-0,87%), por causa do anúncio do follow-on, mas 

continuamos confiantes na tese para o longo prazo: a empresa deve levantar recursos para manter o 

ritmo recente de aquisições e manter o forte crescimento dos últimos trimestres. 

 

 

 


