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Resumo de Posicionamento

O book internacional apresentou contribuição levemente positiva para o resultado do fundo no trimestre. Atuamos de forma bastante tática, montando e
desmontando posições vendidas no peso mexicano durante os meses de abril e maio. Em junho fizemos posições a favor do peso mexicano contra o peso
colombiano. Também operamos, bastante táticos, juros americanos com posições tomadas durante alguns momentos do trimestre.

Rentabilidade

Atribuição de Performance - 2021 Atribuição de Performance - 2T/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 fechou o 2º trimestre com uma performance de +2,27%. Vimos ao longo do trimestre uma dinâmica melhor no cenário
local, seja por conta da atividade mais forte, fiscal melhor e pelo avanço da vacinação. No global, o segundo trimestre de 2021 apresentou
momentos com ambiente externos distintos. Na primeira parte do trimestre, o cenário evoluiu de forma benigna, produzindo ambiente favorável
para economias emergentes. Os efeitos dos estímulos fiscais nos EUA e o avanço no processo de vacinação – inicialmente mais intenso nos EUA,
mas posteriormente com forte aceleração na Europa – contribuíram para um ambiente propício para a atividade econômica. O ambiente mudou
um pouco ao longo do mês de junho. Diante de perspectivas mais positivas para a atividade econômica e de pressões inflacionárias mais
intensas do que o esperado, o FED comunicou o início dos debates sobre quando será adequado reduzir o ritmo de compra de ativos.

O book de renda fixa teve contribuição positiva para o resultado do fundo no trimestre. Em inflação, atuamos boa parte do período com posições
compradas, levando em consideração os números mais fortes apontados pela nossa coleta proprietária. Nos juros nominais, tivemos ganhos atuando com
posições tomadas na parte mais curta da curva durante boa parte do trimestre tendo em vista o movimento de correção de política monetária iniciada pelo
BCB no início do ano.
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O book de bolsa foi o principal gerador de performance para o fundo durante o 2º trimestre de 2021. No direcional, atuamos com posições compradas durante
praticamente todo o trimestre, nos aproveitando da dinâmica de apreciação da bolsa brasileira. No long & short também tivemos ganhos durante o trimestre.
Em abril tivemos contribuições positivas vindo de algumas histórias específicas de crescimento nos setores de logística, tecnologia, agro e industrial. Em maio,
as principais contribuições positivas vieram de posições compradas nos setores industriais, enviromment, agrícola e farma. Em junho, as maiores contribuições
positivas vieram de histórias específicas de crescimento nos setores de varejo, enviromment, indústria e de seguros. Por outro lado, tivemos ganhos em
posições vendidas durante o trimestre, sobretudo em histórias de reabertura, pois acreditávamos que os valuations já se apresentavam muito esticados.
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IO O book de câmbio foi detrator de performance durante o 2º trimestre de 2021. Vimos o real se apreciar bastante frente ao dólar durante os meses de abril,
maio e junho. Iniciamos o trimestre com posições compradas no dólar e posteriormente, viramos a posição para comprados em real. Tivemos ganhos nas
posições em real/dólar e perdas no cupom cambial durante o trimestre.
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O MITO DA CAVERNA
E A POLARIZAÇÃO 

Mal saímos da pandemia e outro espectro paira sobre nosso país  – Já em 2022,
vamos escolher nosso novo presidente. Minha intenção não é analisar as
intenções de votos, possíveis concorrentes, propostas ou falta delas. Estes são
de domínio público, e devem apresentar grande volatilidade nos próximos
meses. Porém, um fato preocupante e que deve contribuir para a fragilidade
do país durante as eleições é a polarização vigente e aparentemente crescente.
Portanto, na carta deste trimestre, gostaria de relembrar uma das metáforas
mais interessantes do pensamento filosófico, e utilizá-la para tentar entender
as razões por trás da polarização existente no cenário político. Trata-se do Mito
da Caverna, contido na obra A República, de Platão.

Mas como uma alegoria criada há mais de dois mil anos atrás pode contribuir
com esta discussão? Vejamos. No diálogo entre Sócrates e Glauco, a suposição
é de que todos estamos acorrentados a uma caverna, sem mover a cabeça,
forçados a olhar para a parede de pedra. A caverna não recebe luz do sol, mas é
iluminada por uma fogueira localizada atrás dos prisioneiros. Mestres de
marionetes aproximam formas, animais, objetos, ideias, ao fogo, formando
sombras na parede da caverna. As pessoas não enxergam, portanto, a
realidade, mas sim, tudo o que elas conhecem é um reflexo daquilo que os
mestres mostram. Trata-se, portanto, de uma metáfora: não somos forçados a
aceitar ideias dos outros... Ou somos? 

Quando observo as discussões políticas atuais, onde a irracionalidade e falta de
diálogo parecem o roteiro de paródias, me pergunto até que ponto estamos
livres para focar no que realmente interessa – que os partidos políticos
trabalhem pelo bem comum.

Onde não existe racionalidade, o que impera? Segundo o psicólogo Jonathan
Haidt, o pior tipo de irracionalidade paira sobre nossas crenças mais sagradas.

por Marcello Siniscalchi

02Carta  de Gestão -  2º Trimestre de 2021  | Asset 1



03

Platão desenvolveu a metáfora para explicar que o ser humano sem
conhecimento não consegue visualizar a realidade tal como ela é, ficando preso a
ideias e preconceitos que nem sempre refletem a verdade. Se durante a
democracia em Atenas, o Mito da Caverna era válido, como ele fica numa situação
em que a polarização é uma realidade? Na minha opinião, a polarização funciona
como outra restrição. Agora, temos mestres de marionetes para cada partido/
candidato, e as pessoaS apenas enxergam as políticas do seu partido. Estudos da
More In Common, fundação Americana pela redução da polarização, mostram
que em países polarizados, pessoas que se identificam com determinado partido,
rejeitam políticas apenas por ela ser de um partido diferente do seu, mesmo estas
sendo benéficas para a sua comunidade. Este resultado demonstra um paradoxo:
o partido/político determina nossa opinião sobre as propostas políticas, quando
na verdade, deveriam ser as propostas políticas que afetam a nossa opinião sobre
os partidos/políticos. Não apenas este fato prova que de fato estamos na caverna
de Platão, mas também, uma seria reversão nos papéis da sociedade. Quem
trabalha para quem? 

De acordo com o mesmo estudo, uma das formas de reduzir a polarização é criar
grupos onde os indivíduos possam interagir, discutindo políticas que influenciem
a sua comunidade de forma apartidária. Este tipo de contato nos encoraja a
enxergarmos o mundo por diferentes perspectivas, uma das formas mais
poderosas de reduzir atritos. O velho ditado, calçar os sapatos do outro para ver
onde eles te apertam. Porém, as redes sociais encorajam exatamente outro tipo
de comportamento: tomar partido. Novamente a reversão: os políticos deveriam
seguir as comunidades nas redes sociais, entendendo o seu ponto de vista, ao
invés das pessoas seguirem os políticos. 

Segundo Sócrates, a única forma de sair da caverna, e enxergar a realidade, seria
através da busca pelo conhecimento. Para mim, significa romper com
paradigmas e buscar questionar nossas crenças, principalmente aquelas que
temos maior convicção. O antídoto, portanto é a racionalidade. 

Quando vamos romper as correntes? Espero que antes de 2022.
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por Carlos Viana

O segundo trimestre de 2021 apresentou momentos com ambiente externos
distintos. Na primeira parte do trimestre, o cenário evoluiu de forma benigna,
produzindo ambiente favorável para economias emergentes. Os efeitos dos
estímulos fiscais nos EUA e o avanço no processo de vacinação – inicialmente
mais intenso nos EUA, mas posteriormente com forte aceleração na Europa –
contribuíram para um ambiente propício para a atividade econômica. Não
obstante números de inflação mais elevados, debate sobre restrições da oferta
de trabalho e elevação de medidas de expectativas de inflação, o FED manteve
sua interpretação de que as pressões inflacionárias têm caráter
predominantemente temporário e sua sinalização de que a política monetária
permaneceria acomodatícia por bastante tempo. Após as altas observadas ao
longo do primeiro trimestre do ano, houve acomodação das taxas de juros de
longo prazo. A combinação destes fatores proporcionou ambiente favorável aos
ativos de risco, incluindo moedas de países emergentes e, sobretudo, os
mercados de ações.

O ambiente mudou um pouco ao longo do mês de junho. Diante de
perspectivas mais positivas para a atividade econômica e de pressões
inflacionárias mais intensas do que o esperado, o FED comunicou o início dos
debates sobre quando será adequado reduzir o ritmo de compra de ativos. Além
disso, divulgou novas trajetórias de juros dos membros do FOMC, cuja mediana
passou a indicar duas altas de juros em 2023, em contraste com o cenário
anterior, que não envolvia alta de juros até o final de 2023. Esta mudança de
comunicação contribuiu para que o dólar americano reiniciasse um movimento
de apreciação nos mercados globais. Por último, um fenômeno intrigante
observado ao longo do trimestre – a saber, a perda de inclinação da curva de
juros norte-americana – ganhou corpo ao longo do mês de junho (e vem se
intensificando neste mês de julho). Diante de forte atividade econômica,
inflação pressionada e FED marginalmente mais disposto a reduzir a
intensidade dos estímulos monetários, é curioso que as taxas de juros longas
tenham se reduzido e passado a apontar para taxas nominais em horizontes
distantes significativamente abaixo do nível neutro estimado pelos membros do
FOMC.

PANORAMA
ECONÔMICO
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Figura 1

No âmbito doméstico, o trimestre apresentou algumas boas notícias. Houve
intensificação do ritmo de vacinação e melhora na dinâmica da pandemia. Não
obstante a aprovação de mais despesas fora do teto dos gastos no mês de abril,
o quadro fiscal apresentou alívio, com aprovação do orçamento de 2021,
aumento da arrecadação e melhora nas projeções para o déficit primário e para
a trajetória da dívida bruta. As boas notícias no âmbito da política fiscal foram
potencializadas pelo crescimento do PIB acima do esperado no primeiro
trimestre do ano, elevações das projeções de crescimento para o ano corrente e
surpresa ainda maior quanto ao nível do PIB nominal, em função de uma maior
inflação pelo deflator implícito do PIB. Do lado negativo, a inflação corrente e as
expectativas de inflação para 2021 e 2022 continuaram em elevação. Neste
contexto, o Copom elevou os juros em duas ocasiões, totalizando alta de 1,5
ponto percentual. Além disso, para sua reunião em agosto o Copom sinalizou
um provável aumento adicional de 0,75 ponto percentual e indicou que poderia
intensificar este processo caso as perspectivas para a inflação de 2022 piorassem.

Em nossa carta trimestral anterior, apresentamos breve análise dos riscos à
ancoragem das expectativas de inflação, com base na dinâmica de medidas de
inflação implícita. A análise explorava a correlação entre a inflação implícita para
um horizonte mais próximo e a implícita para um horizonte um pouco mais
distante. Esta correlação deve ser mais baixa em ambientes com maior
ancoragem das expectativas de inflação.

A Figura 1 apresenta uma atualização das duas medidas de inflação implícita
analisadas na Carta anterior. As medidas são a inflação implícita para a janela de
12 meses iniciada 12 meses à frente, em verde (“NTNB BEI 1Y1”), e a trajetória da
inflação implícita para a janela de 12 meses iniciada 24 meses à frente, em preto
(“NTNB BEI 1Y2”). Houve reversão parcial da tendência de aumento das medidas
de inflação implícita que se observava desde o início do ano. É possível que
também tenha havido certa diminuição do grau de correlação entre as duas
séries, embora a amostra curta impeça fazer esta afirmação com qualquer grau
razoável de confiança.
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(fonte: Modelos da curva de inflação implícita
desenvolvidos pela Asset 1 com dados da ANBIMA)



Se fosse possível inferir efeitos causais apenas pelo “timing” de eventos, a Figura 2 sugeriria que as
boas notícias sobre o quadro fiscal e a atividade econômica concentradas entre o final de maio e
início de junho tiveram papel determinante na reversão da trajetória da inflação implícita.
Entretanto, é sempre muito difícil fazer inferências sobre causalidade em macroeconomia e a
sequência temporal dos eventos não permite uma conclusão desta natureza.

Em resumo, não é trivial concluir se houve uma melhora do cenário para a inflação que independa
das expectativas sobre o que o Comitê decidirá em suas próximas reuniões ou se o Copom está se
olhando no espelho. Mas acreditamos que esta será uma pergunta importante para os próximos
passos da política monetária.

Nota: Após a finalização deste texto, o IPCA-15 referente ao mês de julho apresentou resultados
preocupantes para a grande maioria das medidas de núcleo de inflação. Mais especificamente,
números elevados para diversas medidas de inflação de serviços, setor que deverá sofrer pressões
adicionais com a intensificação do processo de reabertura da economia. Nossas projeções de
inflação continuam acima do consenso do mercado, assim como nossa expectativa para o nível da
taxa de juros ao término do ciclo de aperto monetário em curso.

Além da melhora dos sinais sobre expectativas e riscos inflacionários contidos em medidas de
inflação implícita, as projeções de inflação para 2022 medidas pela pesquisa Focus, do Banco
Central, também interromperam a trajetória altista que apresentavam anteriormente. Diante deste
quadro, será que o Copom deve se sentir confortável em elevar a taxa de juros em 0,75 ponto
percentual, conforme cenário mais provável comunicado em sua reunião em junho?

A resposta para esta pergunta depende fundamentalmente das razões para a melhora das
perspectivas de inflação para 2022 e, conforme o horizonte relevante para o Copom avança, para
2023. Se a melhora decorre predominantemente de fatores externos à condução da política
monetária, os sinais descritos acima podem, sim, gerar algum conforto para o Copom. Se, ao
contrário, esta melhora decorre principalmente da postura mais preocupada com a inflação que o
Copom comunicou em junho, ela não pode gerar conforto porque, neste caso, o Comitê estaria
essencialmente “se olhando no espelho”.

A Figura 2 apresenta um “zoom” da figura anterior, com evolução das séries desde o início do
segundo trimestre. Destaca, ainda, alguns eventos importantes que, desde o final de maio,
contribuíram para a melhora das expectativas em relação à situação das contas públicas do país. O
gráfico sugere que, embora as medidas de inflação implícita tenham recuado após a reunião do
Copom em junho, a maior parte da queda observada desde o final de maio precedeu a decisão do
Copom.

(fonte: Modelos da curva de inflação implícita
desenvolvidos pela Asset 1 com dados da ANBIMA)

Figura 2
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Projeções Asset 1

PIB Real (%)

IPCA (%)

Saldo em Conta Corrente (% do PIB)

Saldo em Conta Corrente (US$ bilhões)

Investimento Estrangeiro Direto (% do PIB)

Investimento Estrangeiro Direto (US$ bilhões)

Resultado Primário de Setor Público (% do PIB)

Dívida Bruta do Governo Geral (% do PIB)

Taxa Selic (Fim de Período, %)

Taxa de Câmbio (Fim de Período)
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Projeções Asset 1 em negrito, condicional à manutenção do regime fiscal

GESTÃO

Equipe

Marcello Siniscalchi - CIO
Bruno Carvalho - Gestão/Renda Fixa
Norberto Alves - Gestão/Renda Fixa
Gabriel Blum - Gestão/Câmbio
Pedro Abinader - Gestão/Internacional
Francisco Kops, CFA - Gestão/Bolsa
Thiago Ojea - Gestão/Bolsa
Luis Gustavo Pichini - Gestão/Bolsa

Carlos Viana - Head de Research
Luís Fernando Cezario - Economista Chefe
Carlos Thadeu - Economista Sênior
Marlon Dyo Fukuda Koga - Research Quant.
Guilherme Santos - Research Quant.
Maria Luiza Penteado - Research Macro
Alex Muranaka - Research Macro

Marcelo Fatio - COO
Fabiana Moreira - Administrativo/Financeiro
Pedro Bragança, CFP® - R.I.
Maurício Pereira - Risco
Luis Guilherme Oliveira - Risco
Jorge Madeira - Compliance
Arthur Santos - Head de Operações
Fabrício Barros - Operações
Eduardo Nogueira - Operações

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

RESEARCH

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).

Carta  de Gestão -  2º Trimestre de 2021  | Asset 1

https://www.asset1.com.br/norberto-alves/
https://www.asset1.com.br/thiago-ojea-2/
https://www.asset1.com.br/thiago-ojea-2/
http://www.asset1.com.br/
http://www.asset1.com.br/
http://www.intrag.com.br/

