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Resultados do mês. O fluxo de dados macroeconômicos globais surpreendeu positivamente em abril,
refletindo a reabertura econômica em países com vacinação acelerada e a chegada de estímulos fiscais
substanciais. Mesmo assim, os bancos centrais de países desenvolvidos se mantiveram pacientes,
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impressionante marca de 10,5% em termos anualizados contra o trimestre anterior, e com inflação se
aproximando de 2,5%. Tudo isso no bojo de mais dois pacotes fiscais recém anunciados pelo presidente
Biden, estes relacionados a projetos de infraestrutura, em um valor total próximo de USD3,8 tri. A isso
somam-se outros USD2,8 tri de pacotes de ajuda a questões da Covid que vieram do ano passado e
também aprovados em janeiro. Enquanto que os pacotes relacionados à Covid serão financiados por
aumento de dívida, os investimentos relacionados à infraestrutura serão financiados por aumento de
impostos. Então estamos falando de um estímulo fiscal total na casa de impressionantes USD6,6 tri, sendo
que os projetos de infraestrutura serão gastos nos próximos 10 anos. Inegavelmente estamos diante de um
experimento fiscal e monetário inédito na história do mundo, e que traz implicações importantes nos
mercados de bolsa, juros e câmbio globais. Na Europa, já verificamos melhoras significativas no ritmo de
vacinação, e os países do bloco já se preparam para flexibilizar medidas de isolamento, o que deve afetar
positivamente a atividade econômica no velho continente. A China optou por impor medidas mais
restritivas no primeiro trimestre, e, portanto, agora já está flexibilizando algumas delas, especialmente a
parte de viagens e lazer. Tendo em vista este quadro econômico global, entendemos que os mercados
globais de bolsa ainda oferecem oportunidades interessantes ao nosso portfólio.

Entendemos também que a partir desse momento, uma análise mais setorial e regional se torna ainda
mais importante, tendo em vista os atuais níveis de preços dos mercados acionários ao redor do mundo.
Estamos, portanto, mantendo um portfólio global diversificado setorial e regionalmente, com alocações
que acreditamos serem ótimas para o momento atual. Em relação ao câmbio, gostamos também de
algumas moedas, como as da Noruega, o próprio Euro, Austrália, Canadá, financiados em dólares
americanos ou em ienes. Em Juros, temos um portfólio diversificado nos EUA, Alemanha, e Reino Unido,
todos com posições tomadas em juros. Acreditamos que os maiores riscos nesse momento sejam
relacionados a uma visão de inflação mais permanente do que transitória, sendo esta visão corroborada
pelo rally nos mercados de commodities globais.
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Brasil. O Brasil passa por um momento de inércia positiva vinda dos bons ventos do exterior, mais do que
qualquer melhora estrutural observada localmente. Estamos ainda com uma visão crítica em relação aos
desenvolvimentos recentes nos campos fiscal, econômico e político. No lado fiscal, nos chama atenção o fato
de que com o simples uso da rubrica de “créditos extraordinários”, se consiga alocar despesas que não afetem
a lei de teto de gastos, e isto seja considerado algo normal. Pela mesma ótica, temos um projeto de lei
autorizando gastos a não serem contabilizados na meta de déficit primário. Isto tudo revela um arcabouço
fiscal bastante frágil, onde os alicerces da política fiscal, como teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal ou
regra de ouro, têm sido facilmente transpostos por este tipo de contabilidade criativa. No lado econômico,
estamos também preocupados com a escalada da inflação em um ambiente de moeda fraca e alta dos
preços da commodities. Por fim, no lado político temos a elegibilidade de Lula restaurada pelo STF, abrindo,
portanto, uma grande incerteza para as eleições de 2022. Dito isto, continuamos com uma alocação bastante
reduzida em Brasil, também por achar que os mercados estão bastante ilíquidos com movimentos bruscos e
inesperados para ambos os lados. Alocações específicas em alguns setores da bolsa local é o que estamos
fazendo no portfólio nesse momento.
México. O México se coloca nesse momento como uma oportunidade interessante, especialmente em bolsa.
Isto é derivado do fato de esse país estar umbilicalmente ligado ao pujante crescimento dos EUA nos próximos
anos. Diferentemente do que vínhamos fazendo até então, onde nossas alocações em México eram mais
concentradas em câmbio e juros, agora estamos preferindo a bolsa como alocação de risco nesse país. Esta
ideia está presente também no nosso portfólio global de bolsa, onde existem apostas em países que estão
mais conectados ao atual forte ciclo de crescimento americano.

Posicionamento. O excepcionalismo americano no desempenho econômico tem rendido também um
retorno bastante favorável nas bolsas, cujos preços estão nos seus máximos históricos e, portanto, mais sujeitos
a correções técnicas. Além disso, acreditamos que a Europa esteja bem posicionada para uma reabertura pósvacinação e a China já dá sinais de moderação em seu aperto creditício. Assim, temos deixado nosso portfólio
mais equilibrado geograficamente entre EUA, Europa e Ásia, com uma seleção setorial bastante cíclica. Do
lado dos juros, apesar da paciência das autoridades monetárias em países centrais, mantemos posições
tomadas nos EUA, Alemanha e Reino Unido. No front do câmbio, as perspectivas de um crescimento global
mais equilibrado nos recomendam ficar comprados em uma cesta de moedas cíclicas versus o dólar
americano e iene. No Brasil, apesar da melhora recente no Real e na curva de juros, continuamos céticos
quanto aos fundamentos fiscais do país, mantendo apenas posições em ações mais ligadas ao ciclo global e
que podem se beneficiar de uma reabertura local.
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