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ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO

O resultado positivo do fundo no mês de outubro veio de 

posições compradas na bolsa americana (S&P 500) e de 

posições tomadas em juros emergentes e desenvolvidos. 

Por outro lado, contribuíram negativamente para o 

resultado posições compradas em bolsa e aplicadas em 

juros curtos no Brasil.



 Os mercados globais apresentaram volatilidade no mês de 

outubro. Uma série de eventos desencadeou um processo 

violento de reprecificação das taxas de juros globais, em 

especial nos países desenvolvidos, e de achatamento 

(flattening) das curvas de juros globais. O pano de fundo é o 

questionamento, por parte dos mercados, do caráter 

transitório das inflações globais. No Reino Unido, o 

mercado passou a precificar alta de juros já na reunião de 

novembro, em função do incômodo com a alta da inflação. 

A decisão do Banco Central do Canadá (BoC) de encerrar o 

quantitative easing e a mudança de guidance para uma alta 

de juros no meio de 2022 também causou fortes 

reprecificações na curva do país. Na Austrália, a ausência 

do Banco Central (RBA) na defesa do seu yield curve control 

causou fortes expectativas de mudanças na sua estratégia 

na reunião de novembro. Na Europa, o mercado passou a 

precificar alta de juros no fim de 2022, apesar de o ECB ter 

tentado dizer que as condições não estarão postas para 

uma alta de juros ao fim de 2022. Esse panorama manteve 

o cenário ainda mais desafiador para os países 

emergentes, com pressões sobre as curvas de juros e 

moedas. No Chile, encerramos a posição tomada nos juros 

após alguns meses de resultado excelente para o fundo. 

Entendemos que o nível de quase 6% atualmente 

precificado é bem menos assimétrico do que há alguns 

meses. Ainda existem enormes incertezas no país e o 

cenário eleitoral se encaminha para uma disputa no 2º 

turno entre Gabriel Boric (candidato da esquerda) e José 

Antonio Kast (candidato de extrema-direita). Entendemos 

que a vitória de qualquer uma das candidaturas tem 

aspectos negativos, embora a nossa percepção seja de que 

o mercado vê com melhores olhos a candidatura de Kast, 

por conta de sua plataforma econômica ortodoxa. No 

México, as leituras bissemanais de inflação seguem 

pressionadas e a chance de um aumento de juros de 50 

bps em novembro se elevou. O diretor Jonathan Heath, que 

parece ser o voto chave, se mostrou mais receptivo nas 

últimas semanas a essa aceleração do ritmo de alta. Apesar 

disso, notamos que a atividade no país segue bastante 

debilitada e temos dificuldade de ver o México apresentan-

do um crescimento sólido sem o investimen-to privado.



Em termos de portfólio, optamos por realizar ao longo do 

mês operações compradas na bolsa americana (S&P 500). 

Após a realização de setembro, houve uma recuperação do 

índice com o início da temporada de resultados e com a 

acomodação em algumas commodities energéticas. Apesar 

da retomada da bolsa e de novo recorde histórico, 

seguimos entendendo que a dicotomia entre crescimento e 

inflação global se deteriorou, e a percepção de transitorie-

dade da inflação foi reduzida pelo mercado. No livro de 

moedas, mantemos uma pequena posição comprada na 

cesta efetiva nominal de Cingapura. O BC optou em 

outubro por apertar um pouco as condições monetárias do 

país, o que deve beneficiar a posição ao longo do tempo. O 

país se encontra no pior momento do ponto de vista da 

pandemia, mas a alta de casos parece contida até o 

momento. Possuímos também pequenas posições 

compradas no dólar canadense, coroa checa, forinte 

húngaro e vendidas no euro e no peso colombiano. Em 

commodities, voltamos para a posição comprada em mi-

neradoras de ouro. Mesmo com todo o estresse nos juros 

curtos, os juros reais seguem bastante próximos das 

mínimas históricas, algo que deve beneficiar o ouro e as 

mineradoras. Realizamos também uma pequena posição 

comprada em urânio, já encerrada. Podemos retomá-la 

nos próximos meses, já que entendemos que parte da so-

lução do problema energético passa pela energia nuclear.



No Brasil, os ativos de risco sofreram bastante com a 

decisão política de fixar o valor do auxílio Brasil em R$ 400, 

o que exigirá uma mudança no arcabouço fiscal ou uma 

extensão dos instrumentos excepcionais utilizados durante 

a pandemia. Somado ao panorama externo mais 

desafiador, ao novo choque de energia e à desvalorização 

cambial, essa piora da percepção fiscal penalizou bastante 

a curva de juros e, consequentemente, a bolsa brasileira. 

Temos carregado há alguns meses uma pequena 

exposição em ações de empresas que consideramos 

bastante descontadas e que sofreram novamente no mês. 

O Ibovespa recuou -6,74% no mês, contra alta de +6,91% 

no S&P 500 e +0,93% no Índice de Mercados Emergentes. 

Temos revisitado os cases de investimento de maneira 

recorrente e enxergamos os preços muito deprimidos por 

conta dos riscos locais macro. Nossas interações com as 

empresas investidas indicam uma melhora sequencial 

operacional, com espaço para revisão de lucro bastante 

significativa em relação ao precificado pelo mercado. Em 

renda fixa, após alguns meses afastados dos mercados de 

juros e moeda, iniciamos pequenas posições compradas no 

real contra o dólar e aplicados em vértices curtos da curva 

de juros (com concentração no segundo semestre de 2022). 

A nossa visão é que uma piora significativa do cenário já foi 

incorporada nos preços e que a concretização do cenário 

base fiscal deveria gerar uma descompressão de prêmios. 

Além disso, os atuais patamares de juros nos parecem 

adequados para promover uma desinflação relevante ao 

longo de 2022 e 2023. Do lado fiscal, reconhecemos que 

alguns riscos permanecem, principalmente quanto ao 

tamanho do rombo em 2022. O arranhão no arcabouço 

fiscal, por sua vez, deve ser colocado em perspectiva dada 

a proximidade das eleições de 2022, quando alguma 

discussão do teto é altamente provável.




