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Riscos para o teto  

Com a piora da pandemia no último mês, vimos uma maior pressão por gastos, 

como imaginávamos. Uma das consequências dessa pressão foi a aprovação de 

um orçamento irrealista para 2021. O orçamento deve ser corrigido com a revisão 

de emendas de relator, além de vetos presidenciais. No entanto, permanece o 

receio de um furo maior no teto para acomodar gastos como o Programa de 

Manutenção do Emprego (BEm) ou o pior dos cenários, que seria uma nova edição 

do decreto de calamidade. 

Do lado da atividade, a queda de mobilidade tem sido bem menos intensa do que 

na 1ª onda. Além disso, tomando o Amazonas como exemplo, a recuperação de 

mobilidade tende a ser mais rápida nesta 2ª onda. Com isso, mantemos a nossa 

projeção de crescimento de 3% no ano. 

Em relação à inflação, continuamos vendo pressão de commodities/câmbio, o que 

nos fez revisar a inflação deste ano para 4,6%. Na última leitura do IPCA-15, vimos 

um comportamento mais resiliente dos núcleos de inflação. De qualquer forma, 

mantemos a leitura que o hiato deve continuar exercendo sua força deflacionária 

e o impacto nos núcleos será transitório. 

Por último, o BC nos surpreendeu com uma alta de 75 pontos-base em março e a 

indicação de outra alta da mesma magnitude na reunião de maio. Apesar da 

comunicação mais hawkish que imaginávamos, mostrando uma preocupação 

muito maior com o risco fiscal, o BC comunicou que tem como plano de voo fazer 

uma normalização apenas parcial da taxa de juros, que, em nossa leitura, levaria a 

Selic para 4,5% em 2021. Dado o nível do hiato, só vemos a hipótese de uma 

normalização total da política monetária caso entremos em um cenário de grande 

deterioração fiscal com descontrole cambial e desancoragem de expectativas. 
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Superaquecimento nos EUA? 

Após dados mais fracos em fevereiro, afetados por questões climáticas, 

começamos a ver uma forte reação da atividade econômica americana no mês 

de março. Com os estímulos fiscais e a reabertura da economia, dado o processo 

avançado de vacinação, vemos um crescimento do PIB de 6,5% este ano e a taxa 

de desemprego se aproximando da Nairu entre o final deste ano e começo de 

2022. 

Este cenário levou a uma reprecificação dos juros americanos, com o título de 10 

anos abrindo cerca de 80 pontos-base para 1,70%, um cenário certamente mais 

desafiador para ativos de risco, em especial de países emergentes bastante 

endividados no pós-covid. Ainda mais em um ambiente de commodities 

pressionadas, amplificando o efeito inflacionário. Além do Brasil, vimos apertos 

monetários na Turquia e Rússia. 

Acreditamos que as pressões inflacionárias nos EUA também serão temporárias com 

uma moderação da atividade ao longo de 2022. Porém, reconhecemos que nos 

próximos meses teremos um ambiente bastante desafiador para ativos emergentes.   
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Nota 1:  O fundo se enquadra na resolução 4.661, e, por isso, não possui os ativos internacionais no seu portfólio. 

Nota 2:  O Mauá Previdência Advisory Icatu se enquadra na resolução CMN 4.444, e, por isso, não possui os ativos internacionais no seu portfólio. O PL é do 

fundo master. 

Nota 3: O Machine-D faz parte da estratégia Macro Sistemática. 

Nota 4: O Mauá Total Return RF faz parte da estratégia de Renda Fixa. 

A T R I B U I Ç Ã O  D E  P E R F O R M A N C E  M A C R O  

Visão Geral 

No cenário internacional, os países seguiram com seus calendários de imunização contra 

Covid-19, com destaque para Chile, Israel, EUA e Reino Unido, onde parte significante 

das populações já receberam pelo menos a primeira dose. Na EU, a Comissão Europeia 

autorizou o uso da vacina da Johnson & Johnson, aplicada em dose única. Ainda em 

relação ao coronavírus, no Brasil o mês foi marcado pelo recorde no número de mortes 

em 24 horas e aumento das taxas de ocupação de leitos nos hospitais. No último dia de 

março, o país chegou à marca de 17,6 milhões de vacinados contra a Covid-19, o 

equivalente a 8,32% da população. Ao olharmos para o mercado, o índice Ibovespa 

acumulou um retorno mensal de 6%, mas segue com um recuo de 2% no primeiro 

trimestre do ano. Os investidores também ficaram atentos à decisão do Copom, que 

elevou a taxa de juros em 75 pontos percentuais, levando a Selic para 2,75% ao ano, 

com sinalização de nova alta da mesma magnitude para a próxima reunião. O dólar 

encerrou o mês praticamente estável em comparação com fevereiro, mas o câmbio 

continua rodeado por fatores de incerteza que podem se estender ao longo do próximo 

trimestre.  
 

Principais 

Posições 

Tivemos retornos positivos com a posição levemente tomada em juros americanos, 

posição comprada em bolsa local e offshore (US) e posição comprada em peso chileno. 

As posições aplicadas na parte mais curta da curva de juros nominal foram as principais 

detratoras de performance. Ainda do lado negativo, as posições aplicadas em juros 

mexicanos e chilenos e posição comprada em peso mexicano afetaram o desempenho 

do fundo. 

 

31/03/2021

Mês Ano 12m 24m 36m PL PL 12M

-3,88% -6,99% -1,63% 8,06% 4,23%

— — — 104% 29%

-2,22% -4,18% -0,53% 7,20% 7,53%

— — — 92% 52%

-2,38% -5,15% -0,29% 5,09% 10,66%

— — — 65% 73%

-1,69% -5,22% 9,95% 22,76% 31,40%

-1,23% -2,42% -0,29% 2,28% -5,60%

-0,42% -5,38% 5,91%

— — 264%% CDI

Data Base:

R$152,1 m

R$84,4 m

R$402,3 m

R$55,7 m

TOTAL RETURN RF4

MACRO

% CDI

ABSOLUTO

% CDI

INSTITUCIONAL1

R$223,3 m
% CDI

IPCA HEDGE1

R$17,9 m R$17,7 m
Alpha IMA-B

R$471,0 m

R$63,4 m

R$75,7 m

A T R I B U I Ç Ã O  D E  P E R F O R M A N C E  R E N D A  F I X A  

Nossas posições aplicadas na parte mais curta da curva de juros foram as responsáveis pela perda. Diante 

do aumento da incerteza fiscal e sua imediata contaminação na dinâmica da taxa de câmbio brasileira, 

as expectativas de inflação para 2021 e 2022 se deterioraram. Isso acabou pressionando o BC a iniciar o 

processo de retirada de estímulos monetários mais cedo e de forma mais intensa do que o esperado 

anteriormente. Com isso a curva de juros nominais abriu taxa para todos os seus prazos, o que impactou 

de forma negativa nossa carteira na primeira quinzena do mês. O ruído nas relações entre os poderes 

executivos e legislativos também adicionaram mais prêmio para os juros brasileiros. No entanto, 

entendemos que boa parte desses ruídos devem se dissipar nas próximas semanas com a melhora da 

evolução do número de casos e de mortes por covid-19 no país. Assim, vemos oportunidade nas posições 

aplicadas na parte intermediaria da curva de juros nominal. 
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A T R I B U I Ç Ã O  D E  P E R F O R M A N C E  A Ç Õ E S  

Visão Geral  

Ao olhar o portfólio, podemos destacar algumas posições como Cosan (CSAN3), JBS 

(JBSS3) e Aliansce Sonae (ALSO3). Do outro lado, alguns papeis que temos afetaram 

o desempenho do fundo, com destaque para os setores de tecnologia e varejo. 

Nosso portfólio continua focado em empresas de qualidade e resilientes, com um 

confortável nível de caixa e alto retorno sobre o capital investido. 

Principais  

Setores  

 

Podemos destacar nossas posições em: i) commodities (com foco em VALE3, USIM5 

e SUZB3); ii) energia, devido a uma perspectiva de cenário positivo para o preço do 

açúcar e da gasolina no mercado internacional (com foco em CSAN3) e iii) saúde, 

devido a tendências seculares e consolidação do setor (com foco em GNDI3). 

Finalmente, diminuímos nossa exposição, mas seguimos vendidos em alguns papéis 

que acreditamos ter uma dificuldade estrutural para crescimento no pós-crise. 

Principais  

Posições  
VALE3, GNDI3, CSAN3, OIB3 

 

Disclaimer 
As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas 

com este propósito. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de 

investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é 

líquida de impostos e taxa de saída (quando houver). Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 

(doze) meses. Leia o Formulário de informações complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam 

com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como 

parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas podendo 

inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos. O grupo Mauá 

Capital., seus administradores, sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações 

contidas neste material. 

 

31/03/2021

Mês Ano 12m 24m PL PL 12M

-6,66% -11,62% 36,03% 0,22%

6,00% -2,00% 56,26% 22,24%

Data Base:

AÇÕES FIA
R$153,6 m R$213,6 m

Ibov

-5,88% -11,04% 30,04% -2,67%

6,00% -2,00% 56,26% 22,24%

AÇÕES INST. FIA
R$11,7 m R$59,6 m

Ibov

Contato 

 
Rua Renato Paes de Barros, 955 - 15º andar 

 
+55 11 2102 0700 

 
ir@mauacapital.com 
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