
R
EN

D
 F

IX
A

Resumo de Posicionamento

O book internacional foi gerador de performance durante o trimestre. Acompanhamos o movimento de reprecificação das curvas de juros de países
desenvolvidos e emergentes, além do fortalecimento do dólar a nível global. Tivemos ganhos em posições vendidas no peso chileno e comprado no peso
mexicano e em uma cesta de moedas de commodities. Por outro lado, tivemos leve perda em posição relativa aplicada em juros mexicanos contra juros
americanos.

Rentabilidade

Rentabilidade Acumulada vs. CDI (%) Atribuição de Performance - 1T/2021

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.

O fundo A1 Hedge FIC FIM registrou performance de -5,40% no primeiro trimestre de 2021. Iniciamos o ano com um cenário levemente mais
construtivo para o Brasil e com expectativa de um dólar mais fraco globalmente. Ao longo do trimestre, a situação fiscal no doméstico foi se
deteriorando, assim como os sucessivos atrasos nos cronogramas de vacinação. No cenário global, o controle do congresso americano pelos
Democratas levou à aprovação de um pacote fiscal bem mais potente do que era esperado. Juntamente com a aceleração da vacinação,
houve uma forte elevação das projeções de crescimento nos EUA, o que levou a abertura das taxas de juros nos países desenvolvidos e teve
impactos significativos nos ativos de mais risco. O fundo obteve perdas com as estratégias de Renda Fixa, cambio e, em menor grau, bolsa e
ganhos na estratégia internacional.

A1 Hedge FIC FIM CDI
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O book de renda fixa foi detrator de performance durante o trimestre. Iniciamos o ano zerando nossas posições aplicadas no DI curto com a reversão do
cenário de curto prazo para a inflação e, adicionalmente, com a mudança na postura do Banco Central em relação à política monetária. Durante o mês de
fevereiro vimos continuidade na abertura de taxas, tanto em países desenvolvidos, quanto nos emergentes. Março foi marcado por uma elevação forte da
inflação contida nos preços de mercado para 2021, ultrapassando 5,0% e distante do centro da meta do Banco Central. Diante disto, e do risco de elevação
das expectativas de inflação para 2022, o Copom optou por um ajuste mais forte da Selic. Tivemos ganhos em inflação e juros nominais no início do trimestre,
sendo revertidas em perdas, sobretudo após a reunião do Copom de março, quando esperávamos uma alta de 50 bps por parte do Banco Central.
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O book de bolsa teve contribuição levemente negativa durante o trimestre. Iniciamos o trimestre com posicionamento comprado no direcional. Depois
adotamos posicionamento mais neutro devido à preocupação com os impactos dos atrasos da vacinação no Brasil. Aproveitamos a volatilidade da bolsa para
voltar com uma posição comprada durante o final do trimestre. De maneira geral, estamos com uma visão menos construtiva para Brasil, e portanto, no long
& short, procuramos ficar mais posicionados em nomes que dependem menos da atividade econômica local, como commodities, consolidadores setoriais e
algumas histórias de crescimento mais específicas e desassociadas da atividade. 
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IO O book de câmbio teve performance negativa durante o trimestre. Iniciamos o ano com a expectativa de um dólar mais fraco globalmente o que não se
confirmou, seja pelo diferencial de crescimento a favor dos EUA ou pelo diferencial de juros a favor do dólar. O trimestre trouxe ainda, além da piora dos
fundamentos domésticos no Brasil, um Banco Central do Brasil com postura bastante “dovish” e uma alta substancial nas curvas de juros dos países
desenvolvidos, puxada pelas taxas norte-americanas. Tivemos perdas em posições nos books de cupom cambial e moedas ao longo dos meses.
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O PODER DAS
HISTÓRIAS E A
RESPOSTA AO COVID

Completamos um ano de quarentena, e quando muitos já avistavam 
o final do túnel, o vírus voltou com força assustadora. Enquanto o Brasil
atravessa uma mortal segunda onda de contágio, muitos países já caminham
para voltar a vida normal. Tal discrepância me faz refletir: porque as curvas de
contágio do Covid-19 no Brasil e mesmo nos Estados Unidos são tão diferentes
quando comparadas às da China? Neste último, os novos casos se aproximam
de zero. Escolas, shows e shoppings estão sendo reabertos, algo que para a
nossa população parece uma longínqua utopia. Diferentes políticas e
tecnologias foram empregadas, mas seriam os fatores macro os únicos
responsáveis? O que se pode dizer sobre os indivíduos? 

Grande parte dos modelos econômicos utiliza a hipótese de que somos todos
autointeressados (um jeito menos ofensivo de dizer egoístas) e buscamos
maximizar a nossa curva de felicidade. Os gráficos abaixo não deixam dúvida,
de que parte disso não pode estar correta, afinal, o que explicaria, a nível do
indivíduo, respostas tão diversas?

por Marcello Siniscalchi
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(fonte: Bloomberg)

(fonte: Our World in Data)

Casos Acumulados por 1000 Hab. 

% Pop. Vacinada - Ao menos 1 dose



No outro extremo, os chineses emergiram num cenário fértil e vasto. Para
sobreviver era necessário fazer parte de uma comunidade, cultivando a terra.
Neste lugar, a melhor forma de controlar o mundo, era garantir que o grupo, e
não o indivíduo, fosse bem-sucedido. Esta teoria de controle de grupo leva a uma
teoria coletiva do eu. 

As autobiografias demoraram mais de 2 mil anos para surgir na China, e quando
elas apareceram não continham opiniões pessoais. O autor é um observador
externo, relatando eventos. No Japão, a estrutura Kisho-tenketsu é apresentada
em quatro atos: no ato um (“ki”) são introduzidos os personagens, no ato dois
(“sho”) a ação acontece, no ato três (“ten”) ocorre uma reversão, e no último ato
(“ketsu”) o leitor é convidado a procurar a harmonia. 

Enquanto ocidentais gostam de relatos individuais de luta e vitória, os orientais
preferem o prazer da busca pela harmonia. O que estas formas refletem é a
maneira como ambas as culturas processam mudanças que ameaçam o controle
e, portanto, o status quo. Para os ocidentais a realidade é composta por peças
individuais e, quando ameaçada, tentam reassumir o controle lutando contra a
nova força, numa tentativa de subjugá-la. Para os orientais a realidade é
composta por elementos interconectados. Quando ocorre uma mudança, eles
procuram entender esta nova força, buscando inserir este novo elemento na
realidade anterior e reestabelecer a harmonia.

Esta teoria, de diferenças de comportamento do indivíduo, nos ajuda a explicar
por que os asiáticos responderam melhor a um evento de agressão externa como
a Covid-19. São programados a pensar em primeiro lugar no grupo. Isto para eles,
é mais natural do que para nós ocidentais, que somos mais individualistas. Não
quer dizer que somos melhores ou piores, mas apenas diferentes.

Felizmente a ciência se apresenta para a humanidade e, possivelmente, teremos
um segundo semestre muito melhor, com o avanço da vacinação. Cada um a seu
jeito retornando à normalidade. Vamos ver...
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A explicação mais comum é a diversidade cultural. Entretanto, este tipo de
afirmação soa simplista, o tipo que usamos quando na verdade não fazemos a
mínima ideia. Entretanto, as respostas para as questões mais interessantes
podem aparecer onde se menos espera. Foi por isto que, ao ler o livro “The
Science of Storytelling” de Will Storr (2019), fui surpreendido com uma teoria que
não apenas faz sentido lógico, mas também se encaixa no que observamos nas
curvas de contágio.

Numa narrativa brilhante e corroborada pelo que existe de mais moderno em
psicologia e neurociência, Will Storr elucida a importância das histórias para a
humanidade na transmissão de valores e regras, para coibir e incentivar
comportamentos; e inclusive atribuir relações de causa e efeito a eventos
randômicos. Contos são indispensáveis, e é a cultura que determina que tipo de
histórias apreciamos. 

No cerne das histórias do Ocidente estão os valores individualistas que nasceram
na Grécia antiga, em torno de 2.500 anos atrás. Para melhor controlar o meio
ambiente grego, repleto de costas rochosas e áridas montanhas, o indivíduo
precisava trabalhar sozinho, curando peles, criando cabras, fazendo azeite.
Naquele mundo era importante ser autossuficiente, e dali surgiram os ideais de
glória pessoal, perfeição e fama, o pensamento revolucionário de que o indivíduo
é a fonte de poder, livre para escolher o seu modo de vida, e não ser escravo de
tiranos, de deuses ou do destino. Esta racionalidade se reflete na estrutura básica
presente desde os contos clássicos como a Odisseia, até os blockbusters atuais:
no primeiro ato o herói tem um problema, no segundo ele sai em busca de uma
solução, no terceiro ele volta para casa e conquista os benefícios do seu sucesso
individual. 



por Carlos Viana

O primeiro trimestre de 2021 foi marcado por um cenário de 
“reflação” da economia global. Nos Estados Unidos, a aprovação 
de novos estímulos fiscais, a previsão de estímulos adicionais e o 
avanço do processo de vacinação contra a Covid-19, geraram expectativas 
de maior crescimento econômico e de aumento da inflação. A estes impulsos,
somaram-se outros vetores de dinamismo da economia global, oriundos
notadamente na China, que contribuíram para a continuidade do processo de
aumento dos preços das commodities nos mercados internacionais.

O ambiente descrito acima, produziu efeitos distintos nos mercados financeiros,
dependendo da classe de ativos e do país em questão. As taxas de juros dos títulos
do Tesouro americano se elevaram ao longo da curva, contribuindo para
movimentos na mesma direção em diversas economias. As bolsas de valores
tiveram desempenhos positivos, em geral, e o dólar americano se fortaleceu em
relação à maioria das moedas. Em termos gerais, os movimentos observados
foram relativamente em linha com a discussão apresentada em nossa carta
anterior.

No âmbito doméstico, o cenário foi marcado por incerteza contínua sobre os
rumos da política fiscal e o agravamento na dinâmica da pandemia. O risco de
elevação das despesas não sujeitas ao Teto de Gastos tem sido a tônica, tendo se
materializado ou se intensificado por ocasião da definição da nova rodada de
Auxílio Emergencial, da aprovação da PEC Emergencial e da definição do
orçamento para o ano corrente. Os riscos fiscais e a piora da pandemia não
permitiram que os ativos domésticos se beneficiassem do contexto global
relativamente favorável (mais para bolsas, menos para moedas).

A piora contínua do quadro fiscal tem contribuído para que o real permaneça em
nível depreciado, o que constitui vetor de pressão inflacionária. Além do câmbio, a
alta dos preços das commodities nos mercados internacionais e uma série de
choques e gargalos setoriais, concorrem para um cenário adverso para a inflação,
com risco relevante de rompimento do teto da faixa de tolerância em torno da
meta para a inflação do ano corrente.

Com a piora no balanço de riscos para a inflação, o Copom modificou sua
comunicação já na reunião realizada em janeiro e passou a discutir a necessidade
de iniciar um ciclo de alta de juros para reduzir o grau de estímulo monetário. De
fato, é importante que o Copom sinta-se  desconfortável ao se deparar com riscos
palpáveis para o atingimento das metas para a inflação no seu horizonte relevante,
especialmente quando ainda pratica uma política monetária extraordinariamente
estimulativa.

Sopesando a necessidade de corrigir a calibragem da política monetária, versus os
possíveis custos por não ter atualizado sua comunicação entre as reuniões do
Copom em janeiro e março, o Comitê optou por iniciar um ciclo de normalização
monetária com maior intensidade do que se antecipava. Deixando de lado as
questões que tornaram necessária esta correção de rota mais abrupta,
acreditamos que o cenário de fato prescreve uma redução mais tempestiva do
grau de estímulo monetário.

PANORAMA
ECONÔMICO
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Ao justificar a decisão de aumentar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual em
sua reunião em março, o Copom demonstrou certa preocupação com o grau de
ancoragem das expectativas de inflação, ao afirmar que “... uma estratégia de
ajuste mais célere do grau de estímulo tem como benefício reduzir a
probabilidade de não cumprimento da meta para a inflação deste ano, assim
como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais longos.”

Será que tais preocupações são justificadas? Uma forma de se avaliar o risco de
desancoragem das expectativas de inflação é acompanhar como a correlação
dos movimentos entre a inflação esperada para horizontes mais próximos se
correlacionam com movimentos para  horizontes mais distantes. Se as
expectativas estão bem ancoradas, as expectativas de inflação para horizontes
mais distantes deveriam devem ser pouco sensíveis a fatores que geram
mudanças na inflação esperada para horizontes mais curtos.

As figuras 1-3 ilustram esta abordagem com base em medidas de inflação
implícita para dois horizontes, durante três períodos distintos. Cada gráfico
mostra a trajetória da inflação implícita para a janela de 12 meses, iniciada 12
meses à frente em laranja (“NTNB BEI 1Y1”), e a trajetória da inflação implícita
para a janela de 12 meses, iniciada 24 meses à frente em azul (“NTNB BEI 1Y2”).
Estas medidas foram obtidas a partir de modelos da curva de inflação implícita
desenvolvidos pela Asset 1, para fins de análise e controle de riscos. Cabe
mencionar que a inflação implícita é um preço negociado em mercado. Pode,
portanto, refletir prêmios de risco, além de expectativas de inflação. Não
obstante, servem para o nosso propósito.

A figura 1 cobre o período de 1/1/2014 à 31/12/2016. Neste período, a percepção de
que a política fiscal estava em rota insustentável gerou forte desancoragem das
expectativas de inflação. Esta desancoragem – possivelmente combinada com
movimentos significativos de prêmios de risco – se refletiu em forte aumento da
correlação entre as medidas reportadas no gráfico. Após a mudança no rumo da
política econômica em 2016, que ganhou seus primeiros contornos ao longo do
segundo trimestre daquele ano, as medidas de inflação em questão começaram
a ceder, embora ainda de forma extremamente correlacionada.
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(fonte: ANBIMA)Figura 1



Por último, a figura 3 cobre o período desde 1/1/2020. Após o início da pandemia, há um
subperíodo em que, não obstante apresentarem correlação relevante em alta frequência, as
medidas de inflação implícita se distanciam. Mais especificamente, a medida para o horizonte
mais curto (linha laranja) recua, enquanto a medida para o prazo mais longo oscila com leve
tendência de alta. Mais para o final da amostra, entretanto, é nítido um aumento da correlação
entre as duas séries.

A breve análise apresentada acima não permite conclusão definitiva sobre o atual grau de
ancoragem das expectativas de inflação. O aumento mais nítido de correlação entre as medidas
de inflação implícita utilizadas para ilustrar nosso argumento é recente. Além disso, inflação
implícita é uma medida “ruidosa” das expectativas de inflação, posto que pode oscilar por
mudanças nos prêmios de risco.

Mesmo com essas ressalvas, na nossa opinião o comportamento da inflação implícita nos últimos
meses compõe um quadro que justifica a preocupação com o estado das expectativas de
inflação manifestada pelo Copom. Desde agosto no ano passado, pelo menos, o grau de
incerteza sobre a sustentabilidade do nosso regime fiscal tem sido muito elevado. Neste
contexto, é salutar que o Comitê tenha voltado a se preocupar com o balanço de riscos para a
inflação e, em especial, com o risco de desancoragem das expectativas de inflação.

A figura 2 mostra a evolução das referidas medidas de inflação implícita para o período entre
1/1/2017 e 31/12/2019. Este foi um período em que as expectativas de inflação aparentaram estar
bem ancoradas. Embora haja subperíodos em que as inflações implícitas para os dois horizontes
em questão se movem na mesma direção, é perceptível a redução da correlação entre as duas
medidas, quando comparada ao período reportado na Figura 1.
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Figura 2

Figura 3

(fonte: ANBIMA)

(fonte: ANBIMA)



Projeções Asset 1

PIB Real (%)

IPCA (%)

Saldo em Conta Corrente (% do PIB)

Saldo em Conta Corrente (US$ bilhões)

Investimento Estrangeiro Direto (% do PIB)
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Resultado Primário de Setor Público (% do PIB)

Dívida Bruta do Governo Geral (% do PIB)
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Taxa de Câmbio (Fim de Período)

-3.3

6.3

-1.3

-24.2

4.1

74.3

-2.5

69.8

13.75

3.25

1.3

2.9

-0.7

-15.0

3.3

68.9

-1.7

73.7

7.00

3.31

1.8

3.7

-2.2

-41.5

4.1

78.2

-1.6

75.3

6.50

3.87

1.4

4.3

-2.7

-49.5

4.3

78.6

-0.8

74.3

4.50

4.03

-4.1

4.5

-0.9

-12.5

2.4

34.2

-9.5

89.3

2.00

5.20

3.0

6.0

-0.1

-2.0

3.1

50.0

-2.5

89.0

5.50

5.40

202120202019201820172016

07

Projeções Asset 1 em negrito, condicional à manutenção do regime fiscal

GESTÃO
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RELACIONAMENTO 
COM INVESTIDORES, 
OPERAÇÕES, RISCOS 

E COMPLIANCE

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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