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Cenário

O ambiente externo continua marcado por uma desaceleração da atividade econômica.

Nos Estados Unidos, o aperto das condições financeiras sugere continuidade na piora do
setor imobiliário. Ainda que a atividade mostre arrefecimento na ponta, em particular no
mercado de bens, a economia tem se mostrado mais resiliente. Indicadores apontam que o
mercado de trabalho ainda está apertado e, com isso, continuamos preocupados com a
dinâmica salarial nos EUA e seus impactos sobre a persistência da inflação de serviços. Nos
parece improvável que um juro terminal de 3,5% seja suficiente, sozinho, para produzir
uma desaceleração econômica forte o bastante para trazer os núcleos de inflação para
perto da meta em 2023.

Na China, os dados mais recentes continuam apontando para uma desaceleração da
economia e para a possível necessidade de mais suporte fiscal. Como sabemos, é mais
complexo estimular a economia num ambiente de piora da confiança sobre o setor
imobiliário. A política Covid-Zero e novos problemas de oferta energética local têm limitado
uma recuperação mais plena da atividade.

Por fim, na Europa, a crise energética implica em um choque de oferta negativo para a
economia: menos atividade e mais inflação. O ECB, ponderando esses efeitos e ainda no
início do ciclo de aperto monetário, parece estar dando mais ênfase ao segundo.

Esse ambiente tem sido importante para a queda de preços de commodities vista nos
últimos meses. Também já se vê uma melhora nas cadeias de suprimento, no tempo de
entrega da indústria e mesmo em alguns preços de frete. Como são bens transacionáveis, a
normalização desses preços pode ajudar os próximos números de inflação em escala
global.

No Brasil, adicionalmente a esse cenário externo, se soma a queda dos impostos sobre
combustíveis e energia, que já produziu uma forte deflação em julho e deve produzir outra
em agosto. As estimativas do Focus para o IPCA de 2022 cederam de 8% para 6,7% nos
últimos dois meses e devem continuar nessa trajetória – nossa projeção está em 5,8%.
Acreditamos que isso dará conforto para que o BC encerre o ciclo de alta da Selic em
13,75%.

Em termos de atividade econômica, os dados de julho se mostraram um pouco mais fracos
do que esperávamos, e o mês de agosto não reverteu essa tendência. Temos viés baixista
para nossa projeção de 0,6% para o PIB do terceiro trimestre. Os dados do PIB do segundo
trimestre, por sua vez, vieram em linha com o esperado, e continuam indicando um PIB
entre 2,5% e 3,0% para o ano. O principal destaque positivo continua sendo o mercado de
trabalho. A taxa de desemprego já se encontra abaixo de 9%, e os salários reais já mostram
clara tendência de alta – ajudados, em alguma medida, pela deflação em julho.

Em termos fiscais, continuamos sem uma visão clara sobre o novo arcabouço que deve
vigorar a partir de 2023. Esperamos que a nova regra só seja discutida e parametrizada
após as eleições. Nos parece mais provável que aconteça uma acomodação fiscal em torno
de R$ 100 bilhões no próximo ano e adote-se uma regra de crescimento máximo dos
gastos do tipo IPCA + X%. As discussões mais recentes sobre novas desonerações (IPI, PIS
Cofins), reajustes da tabela de imposto de renda, entre outros, nos parecem um pouco
contaminadas pelo momento eleitoral, mas devem ser acompanhadas com atenção.
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GENOA CAPITAL RADAR

Posicionamento

Câmbio Brasil: Seguimos sem apostas direcionais no real e liquidamente aplicados no
cupom cambial, mantendo a posição aplicada na parte curta da curva e tomada nos
vencimentos mais longos.

Juros Brasil: Estamos levemente aplicados nos juros nominais e apostando na desinclinação
da curva. Também passamos a ter posições vendidas em inflação.

Câmbio e Juros Internacionais: Seguimos comprados no dólar de Singapura contra uma
cesta, e passamos a comprar o dólar americano contra o yuan chinês e o peso colombiano.
Nos EUA, zeramos a aposta tomada, e estamos taticamente aplicados nos juros curtos.
Seguimos tomados em juros no Chile; e aplicados em juros na Colômbia. Liquidamos
nossas apostas no aumento da inclinação no Chile e Colômbia.

Renda Variável: Liquidamos a posição direcional comprada no Brasil. Nas apostas de valor
relativo, a carteira comprada é composta majoritariamente por empresas nos setores de
utilidades públicas, financeiro, de energia e infraestrutura. Estamos vendidos em
mineração, semicondutores e em índices de ações globais.

Atribuição de Performance

As principais contribuições positivas para a rentabilidade do mês vieram das posições de
valor relativo e direcionais de renda variável, tomada em juros nos EUA e na compra do
dólar de Singapura. Também ganhamos na venda de inflação local, e na posição tomada
em juros na África do Sul. Em contrapartida, as posições de juros no Brasil e na Colômbia
foram levemente detratoras.
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*Início do fundo: 30 – jun – 2020

 A Genoa Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são são de caráter exclusivamente
informativo e não devem ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimento. Leia cuidadosamente o formulário de informações complementares, a lâmina de informações
essenciais e o regulamento antes de realizar qualquer aplicação. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam, podendo
inclusive, acarretar em perdas superiores ao capital aplicado, ou ainda em uma consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Dentre os principais
riscos, destacam-se a utilização de derivativos para alavancagem, o investimento em ativos no exterior, variação cambial e a concentração em ativo de poucos emissores. Os investimentos em fundos
não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Recomenda-se a análise mínima de 12 (doze) meses para
a avaliação de performance de Fundos de Investimento. De todo modo, vale ressaltar que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Não há garantia de que os
Fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
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Estratégia Agosto Ano Desde o Início*

Juros Brasil (0.07%) 0.72% 3.26%

Câmbio Brasil 0.07% 2.35% 3.55%

Internacional 0.72% 7.07% 15.19%

Ações Macro 0.17% (0.12%) 1.07%

Ações Micro 0.59% 0.32% (0.28%)

Caixa (0.02%) 0.00% (0.27%)

Alpha Total 1.46% 10.35% 22.51%

Custos (0.43%) (2.95%) (6.98%)

CDI 1.17% 7.74% 13.58%

RADAR FIC FIM 2.21% 15.13% 29.11%


