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Carta do Gestor

Por que todas as Bolsas sobem, menos a brasileira?

Caros Investidores, 

Em abril, repetiu-se um movimento recorrente nos três últimos anos: apesar de os 
mercados acionários no G3, e principalmente nos EUA, terem tido um excelente 
desempenho, as bolsas de emergentes, e em especial a brasileira, não acompanharam. 
Movimentos como este nos anos de 2002 a 2010, usualmente garantiam uma alta 
consistente e até com maior força, devido à correlação entre a bolsa brasileira e 
os mercados globais. Mas, neste ciclo de alta iniciado em 2011, o Brasil, as bolsas de 
mercados emergentes e até mesmo as commodities têm tido um desempenho relativo 
significativamente ruim. Este desempenho replica outros ciclos de mercado, como 
na década de 80 e 90. 

Esse movimento pode ser explicado, em parte, pela fase do ciclo econômico na 
qual se encontram os países emergentes, em comparação à situação dos países 
desenvolvidos. Enquanto as economias emergentes estão perto do limite de utilização 
dos fatores de produção, os países desenvolvidos ainda mostram ampla subutilização 
desses fatores. 

A atual recuperação do setor privado nos EUA é provavelmente a força mais dinâmica 
no cenário de demanda global. Isso difere da década passada, em que a integração 
da China à economia global, e as surpresas recorrentes geradas pela força de seu 
crescimento, num mundo de restrições na oferta de commodities, eram fatores que 
determinavam, em momentos como esse, um forte desempenho do mercado de 
bolsa brasileiro. 

As quedas dos yields nos mercados de juros e crédito do G3 têm causado uma 
expansão nos preços e múltiplos das ações das empresas nas bolsas internacionais e 
também um desempenho superior de empresas defensivas em relação às empresas 
em setores mais cíclicos. Diferentemente da década passada, o crescimento global 
não tem sido o fator mais importante no desempenho dos mercados de ações globais 
nos últimos anos, mas sim a queda dos prêmios de risco e a diminuição dos riscos 
de ruptura.

O fraco desempenho da bolsa brasileira foi agravado, nos últimos anos, pela 
situação em que se encontra a economia brasileira: perto do pleno emprego, com 
produtividade estagnada, custos unitários de trabalho em elevação constante e baixa 
competitividade, fatores que levam a seguidas decepções nos dados de crescimento 
econômico. Essa piora no lado macro foi alavancada pelo aumento das intervenções 
do governo na economia e nas empresas estatais, bem como pelos desapontamentos 
nos resultados e na entrega de projetos das empresas brasileiras. A queda na 
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qualidade das instituições e os erros de política econômica têm se acentuado de 
forma significativa.

Por que ainda acreditamos que pode continuar assim
Durante o mês de abril, os sinais de desaquecimento da economia global se 
intensificaram. Além da fraqueza já evidenciada na economia europeia, a atividade 
na China e nos Estados Unidos deram sinais de moderação. Por outro lado, a liquidez 
global manteve-se abundante e a posição técnica do mercado brasileiro continua 
muito favorável, uma vez que a exposição dos investidores estrangeiros permanece 
muito baixa e as alocações direcionais dos fundos locais se encontram em níveis 
historicamente baixos. 

No Brasil, o consumo parece se recuperar do baixo nível que apresentou no início 
do primeiro trimestre, mas os verdadeiros problemas que impedem a economia 
brasileira de sustentar uma taxa de crescimento elevada continuam sem solução. 
Os sinais, por parte do governo, para estimular o investimento, melhorar nossa 
infraestrutura e aumentar o potencial de crescimento continuam fracos. Nesse 
contexto, apesar de sinalizar preocupação nos diferentes discursos e apresentações 
realizadas pelos diretores, o Banco Central optou por começar o aperto monetário 
com 25bps, o que parece tímido, diante do cenário inflacionário desafiador que o 
Brasil parece ter pela frente.

Os resultados das empresas foram mistos: por um lado, as companhias atreladas ao 
mercado interno apresentaram, em geral, um crescimento de receita fraco, junto 
com margens e lucros, em média, menores do que os estimados pelos analistas de 
mercado. Por outro lado, é importante realçar que tanto Petrobras como Vale, após 
muitos trimestres de decepções, conseguiram entregar resultados melhores do que 
os esperados e de uma qualidade relativamente robusta. 

Nosso cenário continua inalterado. Enxergamos um ambiente econômico desafiador 
para as companhias brasileiras, com baixo crescimento econômico e inflação mais 
elevada do que o consenso de mercado. A perda de competitividade do Brasil está se 
refletindo mês a mês em uma deterioração da balança de pagamentos e esperamos 
que a moeda brasileira rume para um patamar mais desvalorizado do que o mercado 
parece embutir nas projeções da maioria das empresas no médio prazo. Dessa forma, 
estamos aumentando alocações em companhias que além de possuir valuation atrativo, 
se favoreçam de um câmbio mais desvalorizado. Ao longo do mês, aproveitamos a 
expressiva queda do Ibovespa para diminuir alocações vendidas em contratos futuros 
de índice e em algumas empresas de consumo. Apesar de ainda acharmos o valuation 
delas muito elevado, aproveitamos a queda de algumas e o fato de os eventos que 
esperávamos terem ocorrido (ex: a decepção nos resultados trimestrais e o início, 
ainda que tímido, de um ciclo de puxada de juros) para, de uma forma disciplinada, 
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diminuir nossa posição vendida nas mesmas. Assim, aumentamos marginalmente a 
posição direcional para um nível mais perto do neutro.

Alocações Setoriais e Direcionais

Os fundos SPX Patriot e SPX Apache mantiveram uma alocação direcional mais 
defensiva do que no mês passado, com uma exposição comprada média próxima 
a 83% no mês de abril. Em termos setoriais, mantivemos posições compradas no 
setor de commodities (especificamente em empresas beneficiadas pela alta do dólar), 
transporte & logística, educação e shoppings & properties.

No caso do SPX Falcon, a exposição bruta média foi de 130% ao longo do mês e a 
alocação líquida média foi de 50%. Na alocação vendida, destacam-se as posições 
no setor de consumo local, que foram diminuídas ao longo do mês, assim como em 
empresas de consumo de outros países da América Latina. Zeramos nossa posição 
vendida em índice futuro, devido ao seu desempenho negativo recente e à alta 
posição vendida existente no mercado e iniciamos uma posição vendida no real.

Atribuição de Performance

No mês de abril, o fundo SPX Patriot subiu 0,86% e o SPX Apache 1,01%, enquanto 
o benchmark IBX subiu 0,78%. O SPX Falcon teve, no mês, um resultado positivo 
de 0,70%. Os destaques positivos foram as alocações compradas em commodities 
e educação. Na parte negativa, se destacaram as posições compradas em óleo 
& gás, e shoppings & properties. As alocações macro no SPX Falcon geraram um 
resultado negativo, enquanto as estratégias vendidas em ações renderam ganhos, 
concentrados em alocações específicas nos setores de bancos, industrials e empresas 
de consumo de outros países.
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