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Resumo de Posicionamento

O book internacional teve pouco impacto no resultado do fundo no trimestre. No mercado de juros, tivemos posições tomadas em juros americanos no
início e final do trimestre, e posições de inclinação em juros mexicanos a partir do mês de agosto. No mercado moedas, tivemos posições vendidas no euro, e
no peso mexicano contra o dólar americano.
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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 3º trimestre com performance de +1,32%. No global, ainda enxergamos um cenário positivo, mas com mais
atenção devido à proximidade do início do tapering nos EUA e com as notícias de um crescimento global mais fraco. No doméstico, nossas
projeções de inflação acima do consenso do mercado acabaram se materializando. Passamos a operar com um portfólio local mais negativo. Os
principais ganhos do fundo vieram de posições apostando na alta da inflação e posições tomadas na curva de juros nominais. Para proteger o
portfólio, tivemos posições otimistas no câmbio durante boa parte do trimestre. 

O book de renda fixa foi o principal gerador de performance para o fundo ao longo do trimestre. Em inflação, nossas projeções indicavam números bem
acima das projeções do mercado ao longo do trimestre. Tivemos posições compradas em inflação durante boa parte do período, o que acabou contribuindo
de forma importante para o resultado do fundo no trimestre. No juros nominal, tivemos posições tomadas praticamente durante todo o trimestre por conta
do cenário inflacionário, juntamente com as incertezas fiscais, que demandavam prêmios maiores na curva.
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O book de bolsa teve contribuição negativa durante o trimestre. Pesaram sobre as expectativas de mercado durante o trimestre um maior receio com a
variante delta (principalmente em julho), desaceleração chinesa, inflação mais alta e ciclo de aperto monetário no Brasil. Apesar do cenário mais desafiador a
partir de julho, víamos os múltiplos P/E e EV/Ebitda fwd em níveis muito deprimidos, comparados aos níveis de 2015/2016 e de março/abril de 2020, o que,
inicialmente, nos impedia de ficar negativos com o direcional. Praticamente zeramos a posição direcional durante o mês de setembro, por conta da piora mais
aguda do cenário local junto com as notícias mais negativas vindas da China. No book long & short, atuamos em empresas com uma abordagem mais bottom
up, com uma correlação menor com o cenário macro.

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L

C
Â

M
B

IO O book de câmbio foi detrator de performance do fundo durante o trimestre. Iniciamos o trimestre com posições otimistas no real sobretudo por conta da
postura mais proativa do BCB e pelo alto volume de ofertas de ações. Com a deterioração do cenário fiscal e político a partir de agosto, passamos a utilizar o
real como instrumento de hedge do portfólio por conta da nossa mudança na gestão para um portfólio mais pessimista com o cenário local. 
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O ANIMAL POLÍTICO E
A POLARIZAÇÃO
TUPINIQUIM 

Segundo Aristóteles, o homem é por natureza um animal político. Existe algo
em nós que nos compele a viver em sociedade, e não apenas porque existe
segurança em números, ou por utilidade. Tais vantagens são facilmente
encontradas em bandos de piratas ou mesmo na máfia. O que a sociedade
política satisfaz em nós, está mais relacionado à virtude das leis e contratos e
como estes fazem parte da forma como nós nos identificamos como
indivíduos. Direitos, responsabilidades, ideologias, a nossa função na sociedade
por assim dizer, são inextricáveis da vida política.

Passamos da democracia perfeita da Polis de Aristóteles, para a democracia
contemporânea. Durante as últimas décadas do século XX se acreditava que
esta entraria numa época áurea de estabilidade e desenvolvimento. O que foi
observado é o oposto. Novas e velhas democracias entraram em um período de
desafios tanto externos quanto internos incluindo a demolição do suporte
público a antigos partidos, inchaço da popularidade de políticos de extrema
direita e esquerda, assim como a ascensão de ideologias extremistas. A
polarização surge como o mal político global do século XXI, com consequências
nefastas incluindo a redução do respeito a democracia, a corrosão do poder
legislativo, exacerbando a intolerância e discriminação, e aumentando a
violência na sociedade. Este mal tem um lado ainda mais perigoso: uma vez
instalado, tende a se intensificar e se tornar cada vez mais enraizado. 

No seu livro Democracies Divided, Thomas Carothers*, especialista em estudos
políticos, analisou as causas e consequências da polarização em nove países. A
polarização em países como a Polônia, Turquia, Quênia, Estados Unidos, entre
outros surge por diferenças ideológicas e partidárias e as redes sociais acabam
exacerbando o fenômeno. Algum nível de divisão ideológica é aceitável e até
benéfico para a democracia, nada mais do que indivíduo manifestando o seu
lado de animal político, porém quando ele se torna excessivo, tem o poder de
cortar a sociedade ao meio.

*Thomas Carothers é um advogado americano e especialista em apoio a Democracia Internacional. Fundador e
dirigente do Democracy, Conflict and Governance Institute.

por Marcello Siniscalchi
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E no Brasil? Menos de um ano para as eleições presidenciais e o cenário é o
suficiente para deixar qualquer animal, político ou não, de pelo eriçado. Do lado
extremo direito da distribuição normal (se é que se pode chamar de normal tal
distribuição), Bolsonaro possui 22% das intenções de voto. Do outro lado temos
Lula, nosso ex-presidente penitenciário com 45%. Ao centro, mas aparecendo
esmagados, pelo menos quatro candidatos que apesar de discurso coerente, até
agora habitam uma cadeia alimentar certamente abaixo dos candidatos nos
extremos. Temos, portanto, que o Brasil desponta como a maior democracia
polarizada, certo?

Não tão rápido. No Brasil, não são diferenças ideológicas ou partidárias que
dividem a sociedade, a raiva social que faz membros de um lado odiar o outro,
mas sim um sentimento de descontentamento contra o paradigma político. Este
descontentamento tem, a meu ver, uma explicação muito clara. O Brasil, com seu
sistema presidencialista multipartidário, cria incentivos perversos para o poder
executivo. O partido do presidente não consegue maioria para governar, e como
não existem mecanismos para garantir a fidelidade partidária, compra o apoio
político com a moeda do contribuinte: venda de cargos, verbas, assentos no
governo, fatias de recursos públicos. Não vou me estender neste assunto, pois
todos acompanharam a Lava Jato. O efeito colateral que não se comenta é a
alienação do eleitor. Neste sistema oligárquico, não votamos em propostas ou
partidos, mas sim em políticos. Por conta dos votos proporcionais, congressistas
que nem conhecemos acabam levando os assentos. Como as alianças partidárias
são tênues, não temos como saber se os eleitos cumpriram as agendas
programáticas prometidas. Portanto, não sabemos em quem votamos e não
temos como cobrar as políticas que nos foram apresentadas.

Este sistema, que se mantém desde a ditadura militar, provoca alienação política
dos brasileiros e no limite, uma revolta contra o sistema, uma necessidade de
mudança que acaba por eleger desastres. Portanto, a Polarização Tupiniquim não
é semelhante ao que ocorre no resto do mundo, e pode ser resumida em uma
frase: O Brasil não é habitat ideal para animais políticos.

Isto posto, a reforma política não apenas é necessária, mas fundamental.
Obviamente que nada aponta neste sentido. As eleições em 2022 seguem como
um evento turvo no futuro do país e seu resultado depende de algum candidato
mais razoável se mostre mais visível e viável, para que, se não vislumbramos uma
melhora no cenário político, pelo menos este não deteriore ainda mais. 
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por Luis Fernando Cezário

INTERNACIONAL

No 3º trimestre de 2021, dois temas ganharam
importância nos mercados internacionais: (1) a evolução
do debate para o início do processo de normalização da
política monetária nos EUA; e (2) a desaceleração do
crescimento chinês.

PANORAMA
ECONÔMICO
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Nos EUA, os investidores tinham incorporado em suas expectativas que a
combinação de políticas monetária e fiscal extremamente expansionistas e
choques temporários oriundos da reabertura da economia elevariam a inflação
acima da meta de 2.0% por alguns trimestres sem causar riscos relevantes no
médio prazo. Neste cenário, o FED poderia ser paciente com a condução da
política monetária e manter os estímulos monetários até que a recuperação do
mercado de trabalho estivesse consolidada. Esta avaliação fez com que os
mercados mantivessem condições financeiras bastante favoráveis durante grande
parte do trimestre passado, com as taxas de juros de mercado mantendo-se em
patamares baixos e o mercado acionário em alta. 

Contudo, as restrições de oferta observadas na indústria e no mercado de trabalho
revelaram-se mais duradouras e acabaram por gerar altas mais fortes e
disseminadas na inflação. Diante disso, qual deveria ser a reação do FED diante de
seu novo arcabouço de política monetária conhecido como Average Inflation
Targeting? Se a inflação está mais alta e permanecerá assim por mais tempo,
deveríamos esperar que a autoridade monetária americana reconhecesse que esta
parte de seu mandato será atingida mais cedo do que era estimado e antecipasse
seus planos de normalização da política monetária. E, de fato, é isso que temos
observado mais recentemente. Nosso mapeamento dos discursos dos membros
do FED tem mostrado um desconforto crescente com o risco da inflação ficar mais
elevada por mais tempo. E na reunião do FOMC de setembro, o comitê divulgou
suas projeções atualizadas, que passaram a mostrar a possibilidade do processo de
alta de juros ser iniciado em 2022 e em ritmo mais acelerado do que era esperado
no final do 2º trimestre. Além disso, consolidou-se um apoio maciço para que a
redução da compra de ativos seja iniciada em novembro, após a próxima reunião
do FOMC. A maioria do comitê tem defendido que o processo seja concluído em
meados de 2022, mas há membros que preferem que esta etapa seja concluída
mais rapidamente, para permitir que o FED tenha flexibilidade para iniciar um
ciclo de alta de juros mais cedo caso seja necessário. Diante deste debate, o
mercado passou a refletir em sua precificação a possibilidade de um ciclo de alta
de juros se iniciar em meados de 2022 e ser mais rápido do que o sinalizado pelo
FED. Com isso, as taxas de mercado passaram a subir a partir do final de setembro
e o dólar passou a se apreciar, sobretudo contra as moedas emergentes. 
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Com relação ao cenário doméstico, notamos que o rápido progresso na
vacinação da população brasileira ao longo do 3º trimestre levou a uma queda
consistente de novos casos de covid-19, hospitalizações e óbitos. Isso permitiu o
avanço no processo de normalização do setor de serviços e a consequente
retomada da atividade e do emprego. Este processo ainda está em curso, e
notamos que os serviços destinados às famílias ainda não se recuperaram
plenamente. Em contraste, a produção industrial tem registrado quedas nos
últimos meses, refletindo o impacto negativo das restrições de oferta na
indústria automobilística e na produção de bens intermediários, e a reversão
parcial do deslocamento da demanda de serviços para bens que ocorreu
durante a pandemia. As restrições de oferta, que também têm se mostrado mais
persistentes no Brasil, têm gerado revisões para baixo nas expectativas de
crescimento do 2º semestre. 

Com a retomada do setor de serviços já precificada, o foco dos investidores
passou para a deterioração da política fiscal que está em curso e seus impactos
sobre a inflação, a política monetária e a atividade econômica. 
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Olhando adiante, entendemos que os mercados continuarão sensíveis aos
dados de inflação corrente - tanto seu nível quanto sua composição - nos
próximos meses e ao comportamento das expectativas de inflação de médio
prazo. E como avaliamos que a inflação americana continuará pressionada nos
próximos meses, entendemos que as taxas de juros internacionais devem
continuar se ajustando a um cenário de normalização mais rápida da política
monetária. Ainda no âmbito da política monetária americana, outro assunto a
ser monitorado nos próximos meses é a provável mudança na composição do
FOMC em 2022. O presidente americano Biden deve decidir-se em breve se
reconduz Powell para um novo mandato como presidente do FED. Além disso, o
mandato do vice-presidente Clarida vence em fevereiro de 2022, há uma vaga
não-ocupada no conselho do FOMC, e os FEDs regionais de Boston e Dallas
devem definir os seus novos presidentes. O mercado acompanhará essas
escolhas e seus eventuais impactos sobre a função de reação do FOMC.

Outro tema relevante é a desaceleração do crescimento chinês. Este processo
reflete causas transitórias e outras de natureza estrutural. No primeiro grupo,
temos a retirada dos estímulos fiscais e creditícios ocorrida no primeiro semestre
e o efeito da política de tolerância zero no combate a novos focos de Covid-19. No
segundo grupo, temos os efeitos do aperto regulatório no setor de tecnologia, a
crise no setor de construção e os esforços de descarbonização da economia.
Apesar da frustração com os dados de atividade no terceiro trimestre, o governo
chinês tem mostrado maior tolerância à redução do crescimento e tem
sinalizado que não fará estímulos agressivos de política econômica e que não
reverterá as mudanças regulatórias. Deste modo, esperamos que o menor
crescimento estrutural chinês ficará cada vez mais evidente para os investidores
globais, com impactos negativos para as economias emergentes, sobretudo
para as exportadoras de commodities.

Em suma, embora o cenário internacional ainda seja favorável, entendemos que
o seu melhor momento já tenha ficado para trás. Olhando para frente, o cenário
externo deve ficar mais desafiador com o início da redução de estímulos nas
economias desenvolvidas e a esperada desaceleração do crescimento global.



Neste tema, vale a pena darmos um passo atrás para relembrarmos a
evolução das expectativas ao longo do ano. Ao final de 2020, tanto o mercado
quanto nós da Asset 1 projetávamos que a dívida bruta do setor público
terminaria o ano de 2021 acima de 90% do PIB, patamar muito elevado para
uma economia emergente. Contudo, estas estimativas registraram melhora
substancial ao longo do ano e passaram a indicar que a dívida bruta
terminará 2021 próxima a 81% do PIB, o que contribuiu para uma redução
temporária nos prêmios de risco dos ativos brasileiros. No entanto, ao
analisarmos de forma mais cuidadosa os fatores que levaram à melhora das
nossas projeções para a dívida bruta, nos deparamos com um resultado
preocupante: quase 2/3 da melhora das projeções refletiu a contribuição
direta da inflação mais alta sobre a arrecadação tributária do governo federal
e sobre o PIB nominal. Fora isso, a inflação também contribuiu para os
resultados dos estados e municípios. Por isso, não vemos motivos para
comemoração. Melhoras fiscais geradas pela alta da inflação são
insustentáveis e apresentam forte caráter regressivo. E a conta do esforço
para desinflacionar a economia inevitavelmente aparecerá adiante com a
necessidade de juros mais altos, que reduzirão o crescimento econômico nos
próximos trimestres e elevarão o custo da dívida pública.

Além disso, esta percepção de melhora fiscal acabou tendo impactos
negativos na condução da política econômica. Houve perda do senso de
urgência sobre a continuidade da agenda de reformas estruturais e
consolidou-se a visão que parte da melhora da arrecadação poderia ser
utilizada para ampliar gastos. As pressões crescentes por mais gastos
culminaram em propostas legislativas que muito provavelmente resultarão
na revisão da regra de reajuste do teto dos gastos, limitarão o pagamento de
precatórios em 2022 e autorizarão novas despesas fora do teto. Com isso,
estimamos uma elevação das despesas primárias em quase R$ 100 bilhões
(1.1% do PIB) entre o trimestre atual e o final de 2022.

Os efeitos destas propostas, se aprovadas no congresso, serão graves, pois
levarão à deterioração da credibilidade do teto dos gastos, que funciona
como âncora fiscal da economia ao instituir uma estratégia de consolidação
gradual das contas públicas. Com o enfraquecimento da âncora fiscal,
voltaremos aos nossos velhos dilemas. Por décadas, as despesas primárias
cresceram bem acima da inflação e foram financiadas por maior
endividamento e por um aumento significativo da carga tributária. Foi
justamente a aprovação do teto dos gastos que quebrou essa dinâmica ao
atuar como instrumento disciplinador e forçar o debate sobre as prioridades
orçamentárias e sobre a necessidade das reformas estruturais. Contudo, o
caminho aparentemente escolhido pelas autoridades é a flexibilização do
teto dos gastos para permitir atender as crescentes demandas por mais
recursos orçamentários. A simples discussão desta nova postura fiscal já é
suficiente para elevar o prêmio de risco fiscal, pressionar a taxa de câmbio e a
inflação e afetar negativamente as decisões de investimentos no país.

Outra consequência direta da piora fiscal é a necessidade de um aperto mais
agressivo da política monetária para mitigar o impacto sobre as expectativas
de inflação. A taxa Selic voltará em breve para patamares de dois dígitos que
vigoravam antes da adoção do teto dos gastos. Nesse contexto, a aprovação
da autonomia formal do Banco Central se provará em breve um avanço
institucional valioso diante um cenário de crescentes incertezas políticas e
eleitorais e de um cenário externo em transição para um ambiente mais
desafiador.
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GASTO PRIMÁRIO REAL: CRESCIMENTO REAL ANUAL
ANTES DO TETO E DEPOIS DO TETO

VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO

Despesas Primárias - Crescimento Real (%)
Brasil: População Vacinada (%)

(fontes:  STN e Asset 1)
Obs: Despesa de 2020 sem créditos extraordinários usados no combate à pandemia

 

(fontes:  IBGE e Google)

(fonte: Asset  1 )

(fontes:  https://raw.githubusercontent.com/owid/covid-19-data, IBGE e Asset 1)

BRASIL: DECOMPOSIÇÃO DA REVISÃO DA PROJEÇÃO DA DÍVIDA BRUTA
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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

GESTÃO

Equipe

Bruno Carvalho - Gestão/Renda Fixa 
Felipe Husein - Gestão/Bolsa
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Marcello Siniscalchi - CIO 
Norberto Alves - Gestão/Renda Fixa 
Pedro Abinader - Gestão/Internacional 
Thiago Ojea - Gestão/Bolsa 

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

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

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 -  3º Trimestre de 2021  | Asset 1

http://www.asset1.com.br/
http://www.asset1.com.br/
http://www.intrag.com.br/

