CARTA DO GESTOR I Dezembro 2021

HIGHLIGHTS
Equities and Rates
were the main drivers
of June’s returns.

Resultados do mês. O último mês do conturbado ano de 2021 manteve o tom positivo para os mercados
de ações globais, com sinais menos preocupantes dos impactos da ômicron nas hospitalizações, apesar
Emerging
de sua alarmante transmissibilidade. Os mercados também parecem ter absorvido
bem a decepção com
economies recover
a não-aprovação de um vultoso pacote fiscal americano e a postura mais hawkish
do
Fed.
Nesse
from the
trade
war cenário,
o fundo Blue Alpha Feeder B apresentou retorno de 0.76% em dezembro, acumulando
2,41%
no ano (4.6%
hit.
no Fundo Master). As posições compradas em bolsas tiveram contribuição de 63bps para o retorno do
The FED under the
fundo no mês, com grande participação do mercado americano. Nos mercados market’s
de jurosscrutiny.
(-16bps), apesar
de as posições tomadas em juros nominais americanos terem gerado retorno positivo, a componente
vendida em breakeven-inflation gerou perdas na estratégia de juros reais. No câmbio, a interrupção da
Latin America
tendência de fortalecimento do dólar em dezembro gerou pequena perda de 8bps.
Já oinnosso
fundo de
countries
diverging
previdência Blue Alpha Previdência FIFE Master, apresentou resultado de 1.7% de
retorno em dezembro,
trends.
acumulando 7.5% em 2021. Este fundo também derivou grande parte de seus resultados do book de
bolsas globais, mas teve uma performance positiva em câmbio (basicamente vendida em EUR e JPY) e
neutra em juros.
Internacional. Em dezembro os mercados globais continuaram a consolidar ganhos de um ano que
pode ser considerado extraordinário, especialmente para a parte desenvolvida do mundo. O S&P subiu
impressionantes 27% no ano, com uma volatilidade observada de 13%, tendo gerado uma excelente
relação retorno sobre risco. O mesmo não pode ser dito para o mundo emergente, onde tivemos
situações bastante negativas como foram os casos das H-shares na China com queda de 21%, e do próprio
Brasil onde o Ibovespa perdeu 13% no ano de 2021. A Lira turca também apresentou uma desvalorização
de mais de 40% no ano passado, devido às interferências indevidas do presidente Erdogan no banco
central turco, tendo determinado queda da taxa de juros, em um momento de ainda elevadas taxas de
inflação. Em geral, o dólar americano apresentou alta, tanto contra moedas do mundo desenvolvido,
como contra moedas emergentes. Os grandes eventos macro do ano foram sem dúvida: (1) o surgimento
da variante Delta na Índia por volta de Abril, com impactos negativos no crescimento global já no terceiro
trimestre, e também afetando negativamente as cadeias produtivas ao redor do mundo; (2) o surto
regulatório na China, onde tivemos o governo aumentando os controles em áreas como tecnologia,
educação, mídias de internet, e o setor de propriedades, que foi devastado pela queda da Evergrande, a
maior empresa de construção na China; (3) o aparecimento da variante Omicron no final de Novembro,
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que gerou bastante volatilidade nos mercados, até o momento que os cientistas começaram a
identificar nesta cepa uma característica de grande transmissibilidade, porém de menor impacto em
hospitalizações e mortes; (4) guinada mais hawkish do FED, com aceleração do tapering e antecipação da
alta de juros; (5) por último, porém não menos importante, houve a dificuldade dos Democratas em chegar
a um consenso com relação ao programa “Build Back Better”, do presidente Biden, incluindo ai despesas e
criação de novos impostos na ordem de $2 trilhões de dólares. Apesar de todos estes contratempos, os
mercados desenvolvidos de ações conseguiram atingir ganhos importantes, e ao nosso ver, isto está
relacionado a fatores como: (1) juros reais ainda bastante negativos; (2) crescimento econômico robusto ao
redor do mundo; e (3) alta lucratividade das empresas no mundo desenvolvido. Nós entendemos que esta
tendência continuará em 2022, mesmo que em um ritmo menor de valorização, mas também requerendo
uma diversificação setorial e regional mais ativa que em 2021. Entendemos que a redução dos estímulos
fiscais e monetários nos EUA são fatores que já estão sendo precificados no mercado, desde meados do ano
passado, porém, são fatores importantes a serem monitorados em 2022. Com isso, estamos mantendo
nossa estratégia comprada em bolsa global, com maior concentração nos EUA, mas já buscando algumas
áreas de diversificação regional, como é o caso da Europa, que apresenta um valuation mais interessante, e,
também, na Índia que provavelmente apresentará um crescimento próximo de 9% em 2022. Para proteger
este portfólio global de ações, entendemos que posições tomadas em juros reais nos EUA é o que faz mais
sentido para o momento atual.
Brasil. Os mercados brasileiros sofreram bastante no ano de 2021, muito por conta da deterioração das
perspectivas fiscais, com alterações no teto de gastos e parcelamento dos precatórios. Isto tem muita
relação com a queda de popularidade do presidente Bolsonaro, e pressões por gastos advindas dos partidos
de centro, que hoje suportam o presidente. A queda da popularidade do governo está intrinsecamente
ligada à alta da inflação, mas também a uma percepção da sociedade que o crescimento econômico será,
na melhor das hipóteses, medíocre em 2022. Esta dinâmica perversa tende a continuar em 2022, pois
estamos nos aproximando das eleições presidenciais. Bolsa com queda de 13%, juros com altas de 750 bps
na região de 5 anos, e câmbio sendo depreciado em 6% formam os números finais do ano de 2021 no Brasil.
A emergência de uma terceira via competitiva, como por exemplo de Sérgio Moro seria, por agora, algo que
poderia reverter essas tendências mais negativas no Brasil. O problema é que a equação eleitoral somente
se desenrola mais definitivamente alguns meses antes das eleições. Do lado macro, as curvas já precificam
juros terminais próximos a 12%, algo que poderia trazer uma maior estabilidade para moeda. A bolsa já
apresenta setores bastante descontados, tendo em vista a boa lucratividade dessas empresas, mas
acreditamos que o momento ainda é bastante incerto no país. Estamos portando mantendo uma estratégia
conservadora no Brasil, aguardando um melhor momento para fazer alocações no país.
Posicionamento. Assumindo a continuidade de um cenário de crescimento global robusto, redução de
riscos de cauda na China e manutenção de juros reais globais negativos por um longo período, temos feito
somente pequenos ajustes nas carteiras. As posições em bolsa continuam concentradas nos EUA, mas
iniciamos um processo cauteloso de diversificação regional, principalmente na direção da Europa e da Ásia.
Nos mercados de câmbio, temos operado com posições um pouco menores comprados em USD versus
JPY e EUR, mas também começamos a adicionar posições táticas em moedas emergentes que se
beneficiariam de uma retomada na China e que tenham carrego favorável. Nos juros, mantivemos posições
tomadas nos juros americanos e vendidas em taxas de inflação, apostando em taxas de juros reais
gradativamente menos negativas. No Brasil, depois de operar taticamente o fechamento da curva de DI em
Dezembro, zeramos essas posições dado o aumento das incertezas fiscais no ano eleitoral, mas mantivemos
posições táticas compradas em BRL, avaliando que a moeda segue estruturalmente barata e com carrego
bastante favorável.
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