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Atribuição de Performance 
3º Trimestre de 2020

Atribuição de Performance 
Acumulado desde 1º de abril de 2020

A Asset 1 é uma gestora de recursos que iniciou suas operações em março de
2020. Seguimos três princípios que regem o funcionamento da companhia e
a gestão de recursos dos nossos clientes: (i) Filosofia e Processo de
Investimentos definidos e seguidos com disciplina, (ii) Pesquisa Proprietária
robusta, (iii) Foco na atividade core – Investimentos. Estes princípios estão
refletidos em todos aspectos da empresa, desde o perfil dos portfolio
managers, dos profissionais de pesquisa e dos demais membros da equipe.
Temos grande experiência na gestão de recursos de terceiros e entendemos
que essa é uma atividade na qual resultados de longo prazo são construídos
diariamente, consequência do talento e de muito trabalho dos nossos times.

Principal gerador de performance no trimestre, tivemos operações pessimistas em renda fixa, cujo principal
motivador foi a piora do ambiente fiscal com o incremento das tensões dado o fechamento das discussões
orçamentária e o vencimento do coronavoucher. O fundo se beneficiou de posições compradas em NTN-B  e
tomadas no juros futuro.

O book de câmbio também teve contribuição positiva durante o 3º trimestre do ano, especialmente com
posições vendidas no dólar contra o real até o início de setembro, quando zeramos a posição. De forma geral,
nosso posicionamento no câmbio ao longo do terceiro trimestre foi, durante a maior parte do tempo, otimista
nos exageros de mercado, para "hedgear" as operações pessimistas em renda fixa.

O book de bolsa teve contribuição negativa para o resultado do fundo no trimestre. A mudança no mix de
performances relativas dentro da Bolsa (com empresas de perfil de valor “outperformando” empresas de mais
crescimento) acabou nos impactando, uma vez que nosso portfolio detinha ações com perfil de crescimento.
Estamos, no momento, zerados na posição direcional da bolsa, utilizando o orçamento de risco para operações
bottom-up no book Long & Short.
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O A1 Hedge FIC FIM fechou o terceiro trimestre de 2020 com uma rentabilidade de 11,97% no ano. O Fundo iniciou o
terceiro trimestre com posições mais construtivas com o cenário local. Com o passar do tempo, acompanhando
sobretudo as discussões políticas e a deterioração do lado fiscal no âmbito local e a incerteza gerada com a
proximidade das eleições americanas, o Fundo passou a ter posições mais leves, expressando maior preocupação. Os
principais ganhos do trimestre vieram dos books de renda fixa e câmbio.
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O DILEMA 
DISTÓPICO

por Marcello Siniscalchi
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O documentário Dilema das Redes, lançado pela Netflix em janeiro 
deste ano, surpreendeu a sociedade, trazendo à tona efeitos colaterais 
da utilização das redes. Podemos inclusive argumentar que o documentário tem ares de ficção
cientifica, partes do seu conteúdo lembram a realidade distópica de duas obras clássicas da
literatura mundial: 1984 de George Orwell e Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, ambas
publicadas no início do século XX.
 
No livro 1984, George Orwell profetizou uma sociedade onde não é possível dar um passo sem ser
vigiado. O estado absolutista detém o controle total da população, utilizando inimigos invisíveis
para gerar medo. Em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley discorre sobre sua preocupação com
a evolução da tecnologia e seu papel na padronização da sociedade. População essa que, não
conseguindo lidar com a infelicidade e ansiedade, é controlada por pílulas de felicidade. O caráter
revolucionário das obras pode ser observado pelo fato que George Orwell não tinha acesso a
tecnologia de informação e tampouco Huxley tinha conhecimento da Era do Prozac, que teria
início a partir da década de 80.
 
O Dilema das Redes, por sua vez, coloca em evidência que estamos vivendo em uma era onde
todos os nossos comportamentos estão sendo observados, processados e transformados em
dados. O tempo que as pessoas passam utilizando as redes sociais se transformou numa
commodity valiosa, colhida com grande destreza.
 
O que, portanto, estas obras distópicas criadas no inicio do século XX tem em comum com a
realidade atual, mostrada no documentário da Netflix? Em uma palavra, controle. No mundo
distópico de George Orwell o controle era feito através de vigilância e no caso de Aldous Huxley,
através da pílula da felicidade. Em ambos os casos o controle absoluto estava nas mãos do Estado.
A realidade atual difere apenas no sentido de que o controle atual é detido pelas empresas de
redes sociais. O objetivo não é manter um regime totalitário, mas sim aumentar o tempo que as
pessoas passam em frente aos aplicativos, levando ao incremento dos seus resultados financeiros.
 
Apesar deste controle ser exercido pelo setor privado, ele traz ameaças à democracia. Para
maximizar o tempo que o usuário utiliza as redes, os algoritmos otimizam o feed de notícias que
cada usuário recebe, focando apenas no que a pessoa se interessa. Isso gera diferenças na
realidade percebida por cada indivíduo. Lembra-se da celebre frase de René Descartes “Penso,
logo existo”? Se o mundo é aquilo que você conhece, estamos efetivamente vivendo em mundos
diferentes. Cada grupo passa a enxergar somente o seu lado da moeda, o que reduz o diálogo e
divide a população. Exemplos deste fenômeno foram os casos das eleições nos Estados Unidos,
Brasil, entre outros países, e questões menores como o tratamento da Covid-19 com a cloroquina.
Uma questão essencial que corre o risco de ser polarizada, com grande prejuízo para o país, é o
teto de gastos do governo. A sociedade precisa buscar, às vezes, o entendimento das
consequências de se andar para trás numa questão de tal importância e que será abordada no
texto econômico do Carlos Viana a seguir.  
 
Concluindo, acredito que a situação atual, na qual o setor privado detém este controle, somente
será resolvida quando houver uma regularização em beneficio da sociedade de forma ampla.
Enquanto isto não ocorre, cabe às pessoas se auto regularem e perceberem que o mundo não é
unilateral, que para se obter o conhecimento sobre um fato, sempre é preciso enxergá-lo sob
diversos pontos de vista.



PANORAMA
ECONÔMICO
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por Carlos Viana

Os cenários para economias e mercados globais sofrem forte 
influência de dois vetores que ora atuam em direções opostas, 
ora se reforçam: a dinâmica da pandemia e as respostas de 
políticas econômicas dos principais países. O terceiro trimestre alternou 
momentos mais e menos favoráveis para ativos de risco, em função destes dois fatores.

Num primeiro momento, a percepção era de que o pior estágio da pandemia tinha ficado para
trás. Além disso, os estímulos fiscais, monetários e creditícios já providos vinham surtindo efeito.
Havia, ainda, expectativas de estímulos adicionais, notadamente nos Estados Unidos. Neste
contexto, a atividade econômica mostrou-se mais forte do que se antevia e ativos de risco
apresentaram bom desempenho.

O cenário se alterou ao longo do trimestre, com frustração das expectativas de novos estímulos e
piora da dinâmica da Covid-19 em regiões que aparentavam ter contido sua disseminação. O Fed
implementou novo arcabouço, ao qual adequou sua comunicação. Entretanto, as mudanças
frustraram expectativas de novas ações por parte do Fed, como ampliação das compras de ativos,
atuação direta sobre a curva de juros (“yield curve control”), ou forward guidance que tornasse
mais palpáveis as implicações do novo arcabouço de política monetária. Na nossa visão, o Fed
ainda poderá intensificar sua atuação, caso necessário. Entretanto, na atual conjuntura o espaço
para estímulos adicionais é limitado e a política fiscal é protagonista. E nesta área também houve
frustração de expectativas, uma vez que o ambiente político e a proximidade das eleições
presidenciais não permitiram que Republicanos e Democratas chegassem a um acordo para novo
pacote fiscal de apoio às famílias, empresas, estados e municípios. Do lado da pandemia, novas
ondas de contágio produziram alguns reveses em processos de reabertura. Essas mudanças nos
dois vetores contribuíram para tornar o ambiente menos favorável para ativos de risco.

Assim como nos Estados Unidos, a política fiscal também é protagonista no Brasil. Entretanto, ao
contrário do que ocorre nos Estados Unidos, por aqui notícias sobre possíveis estímulos fiscais
adicionais produzem aumento de prêmios de risco e piora das condições financeiras. Há décadas,
o Brasil tem mostrado incapacidade de conter a expansão do gasto público, financiada com carga
tributária e dívida pública crescentes como proporção do tamanho da nossa economia.

Em meados de 2016, alteramos a rota da política econômica e teve início um processo de
consolidação gradual da nossa posição fiscal. Processos graduais, se críveis, trazem dois benefícios
para a economia. Diluem ao longo do tempo o impacto que a contenção fiscal teria sobre a
atividade econômica. Não obstante o gradualismo, propiciam queda dos prêmios de risco e taxas
de juros na economia já desde o início do processo.

Mas como um país com histórico de indisciplina fiscal conseguiria exercer o autocontrole
necessário para uma estratégia de ajuste fiscal gradual e crível? A resposta para esta pergunta foi
o chamado Teto de Gastos, que limita o crescimento do gasto público à taxa de inflação. Por exigir
emenda constitucional para sua alteração, o Teto de Gastos confere certa credibilidade à
estratégia de ajuste gradual. O Teto impõe a necessidade de escolhas para alocação do gasto
público e explicita a necessidade de ajustes em sua estrutura. Até aqui, tem desempenhado este
papel com perfeição, ao forçar debate sobre as opções disponíveis para políticas públicas. Neste
sentido, pode-se dizer que o Teto de Gastos já é um sucesso.



Infelizmente, nenhuma estratégia de autocontrole é infalível. Quando em busca de
disciplina para poupar, pode-se trancar a porta do cofre e jogar a chave fora. Mas isto
de nada adiantará se, ao primeiro sinal de necessidade, o cofre puder ser reaberto
com uma chave reserva.

A pandemia tornou imperativo um desvio de rota na política fiscal, com aumento
expressivo do déficit e endividamento públicos em 2020. Independente do mérito
sobre se o estímulo fiscal despendido foi excessivo, não deveria haver dúvida sobre a
necessidade de retomarmos o esforço de consolidação.

Infelizmente, parece haver dúvida. Neste momento, vários atores do processo
decisório procuram uma chave reserva para reabrir o cofre. O governo emite sinais
dúbios sobre suas intenções. Desenvolvimentistas e outros partidários do “gasto é
voto” pleiteiam espaço fora do Teto. Os gastos são meritórios: ampliação da rede de
proteção social, investimentos em infraestrutura. Alguns prometem que serão
limitados e cobertos por um pouquinho mais de tributação - só mais essa vez...

Em termos prospectivos, antevemos continuidade das tensões entre as demandas
por maiores gastos e a necessidade de retomar a trajetória de ajuste fiscal e reformas
estruturais. O desfecho do próximo capítulo do embate nos parece incerto, o que
deve manter elevado o nível de volatilidade nos mercados.

No 3º trimestre de 2020 vimos o fim dos cortes na Selic promovidos pelo Banco
Central do Brasil e a implementação do forward guidance como medida adicional de
estímulo monetário. Os temas da desinflação e do tamanho da recessão foram dando
lugar a incerteza fiscal e a dificuldade crescente do Tesouro Nacional se financiar.
Saímos de nossas posições aplicadas na parte curta da curva de juros e alocamos um
risco maior em operações compradas em inflação que se beneficiavam tanto da
abertura dos prêmios de risco quanto, e especialmente, da alta dos preços das
commodities no mercado local. O cenário político conturbado e a preocupação com
os gastos públicos se intensificaram neste fim de trimestre. Estamos operando com
posições mais leves no momento com viés pessimista devido ao excesso de
alavancagem do país e falta de clareza com relação aos ajustes fiscais necessários.
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Renda Fixa
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Câmbio
Iniciamos agosto com posições vendidas em dólar contra real por conta do cenário
mais positivo. Mantivemos esta posição até que as discussões sobre orçamento e
política fiscal,  que aconteceriam ao final do mês, chegassem. Enxergamos melhora nas
contas externas do Brasil, proximidade maior de fluxo de ofertas de IPOs e follow-ons,
além de potencial melhora relativa tanto do real quanto de outros ativos no Brasil em
comparação com o externo. Além disso, o câmbio se encontrava em região de
potencial intervenção do Banco Central do Brasil, dado o descolamento da moeda dos
demais ativos. Iniciamos setembro vendidos no câmbio, posição que mantivemos até
meados do mês, quando julgamos que os fluxos esperados para o mercado acionário já
haviam sido incorporados nos preços. A partir daí o fundo manteve-se zerado no
câmbio, aguardando uma oportunidade mais clara. No cupom cambial, iniciamos o
mês de setembro com posição vendida em inclinação, reduzida em conjunto com o
câmbio. À medida que nos aproximamos de outubro, o fundo assumiu posições
direcionais compradas no real.

Bolsa
Se no primeiro semestre deste ano, as ações com perfil mais de crescimento
(fortes expectativas de “EPS growth”, porém a múltiplos altos) “outperformaram”
as ações de valor (expectativas mais conservadoras de “EPS growth”, porém a
múltiplos menores) o mesmo não pode se dizer deste terceiro trimestre.
Acreditamos que houve alguns triggers para essa mudança de performance
relativa, entre eles: (i) um maior otimismo com o avanço de uma vacina para o
COVID-19 e a retomada da economia, favorecendo empresas mais cíclicas e
dependentes da atividade econômica vs. as empresas que estão expostas a
mudanças mais estruturais e (ii) a deterioração da percepção fiscal brasileira, o
que fez com que os juros futuros subissem, tornando mais caro o processo de
trazer a valor presente o fluxo de caixa das empresas de maior crescimento
(duration mais longo). Esta dinâmica trouxe perda para a nossa carteira de ações,
que tem um perfil mais de crescimento, muito expostas a teses estruturais em
setores como healthcare, e-commerce e financial services.  Para o mês de
outubro, estamos com uma carteira mais balanceada, ainda apostando nas teses
estruturais que acreditamos, porém também com um posicionamento mais
tático em empresas que se beneficiam da retomada da economia e que ainda
estão com valuations mais depreciados.
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Internacional
O terceiro trimestre na América Latina foi caracterizado pela alta volatilidade nas
moedas da região, continuidade do afrouxamento monetário em alguns países e
reabertura mais ampla das economias. O destaque positivo ficou tanto para o
peso mexicano, puxado pelo ainda alto diferencial de juros e continuidade da
recuperação do seu maior parceiro comercial, quanto para o peso chileno, puxado
pela alta do cobre e fluxo proveniente do fundo soberano. No México, devido à
inflação ainda resiliente, o Banco Central reduziu o ritmo do ciclo de corte de
juros e se encontra próximo ao fim do mesmo. No Chile a atividade vem
melhorando na margem fruto da reabertura da economia e saques parciais dos
fundos de pensão pela população. Já na Colômbia a autoridade monetária segue
com o ciclo de afrouxamento devido ao cenário recessivo e inflação abaixo do piso
da meta.
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Projeções Asset 1 em negrito

GESTÃO

RESEARCH

RELACIONAMENTO 

COM INVESTIDORES, 

OPERAÇÕES, RISCOS 

E COMPLIANCE

www.asset1.com.br
55 (11) 4040 8920

contato@asset1.com.br
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600 –  Cj. 52

São Paulo – SP – CEP 04543-000

As informações contidas nesta apresentação têm objetivo exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento
nem tampouco oferta de quaisquer valores mobiliários. Embora os autores desta apresentação tenham tomado todas as precauções para
assegurar que as informações aqui contidas sejam verídicas, os mesmos não se responsabilizam pela exatidão, veracidade ou abrangência
de tais informações. Não há qualquer garantia de rentabilidade ou de que as projeções aqui descritas se concretizarão. Rentabilidade
obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador,
pelo gestor ou pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o Regulamento antes de investir. Para mais informações sobre o fundo,
incluindo acesso ao regulamento, consulte o website do gestor (www.asset1.com.br) ou do administrador (www.intrag.com.br).
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