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Carta do gestor
“Navegar é Fácil”

Caros investidores,
O título provocativo dessa carta é uma homenagem ao livro mais tradicional da náutica brasileira, que serve até hoje
como a maior referência no país para aprendizes de navegação. Com 672 páginas em sua 14a edição, ao contrário do
que o título sugere, o livro ensina em detalhes a ciência nada trivial de navegar com segurança embarcações à vela
ou a motor. Assim como no mar, navegar com disciplina no mercado financeiro exige não apenas conhecimento dos
mecanismos e instrumentos, mas também atenção especial às mudanças de ventos, ondas e marés.
O choque econômico da pandemia trouxe profundas mudanças estruturais na economia global e gerou ventos favoráveis para uns e correntes arrebatadoras para outros. A crise levou os governos a políticas monetárias altamente
estimulantes e fiscais amplamente expansionistas. Esse maremoto econômico trouxe enormes dificuldades de navegação para muitos negócios, alguns tendo suas atividades completamente interrompidas; ao mesmo tempo em
que criou oportunidades para novos empreendimentos. Com o mundo tendo que se manter conectado de forma
remota quase instantaneamente, cresceu enormemente a demanda para produtos e serviços adequados a essa
nova realidade.
Em fevereiro, o mercado continuou reajustando as expectativas de retomada do crescimento global, e a onda de
otimismo em relação ao sucesso das diversas vacinas contra a Covid-19 continuou. Os programas de vacinação seguiram em ritmo acelerado, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e Israel, trazendo maior confiança em
relação à reabertura das atividades e à redução gradual do isolamento social nos países desenvolvidos.
Nos Estados Unidos, o Senado aprovou no início de março um pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão, a ser ratificado pela
Câmara, reforçando o suporte à economia americana, que ainda conta com o vento a favor de uma política monetária expansionista no curto prazo. Após resultado mais favorável na balança comercial, revisamos nossa projeção
de crescimento econômico no primeiro trimestre, de 5,6% para 5,9%. A contrapartida no mercado dessa combinação
de otimismo com amplos estímulos foi uma alta nas projeções de juros, levando as taxas dos títulos públicos de dez
anos a uma alta de cerca de 50 pontos-base no mês.
O Reino Unido lidera a corrida de vacinação no Velho Continente, estando aproximadamente dois meses à frente
dos demais países da Europa, que ainda enfrentam dificuldades com a variante do Reino Unido e com programas
de vacinação mais lentos. A atuação e comunicação do Banco Central Europeu (BCE) foi errática em relação à alta
de juros ocorrida após o ajuste na curva dos juros americanos. Depois de reconhecerem o erro na redução no ritmo
de compra de títulos na última semana do mês, uma maior coordenação no convés entre membros do conselho foi
aparentemente alcançada e contrária à uma elevação rápida da curva de juros. Mantemos, assim, nossa expectativa
de aumento do ritmo de compras de ativos pelo BCE.
Na China, os indicadores de atividade de fevereiro vieram abaixo das expectativas, mas acreditamos que as razões
estejam principalmente ligadas a distorções relacionadas à Covid-19 e à sazonalidade latente. Embora esperemos
em março um ajuste positivo devido a esses fatores, acreditamos que a aceleração da atividade industrial no país já
tenha feito pico. O Banco Central chinês deve permanecer prudente, flexível e razoável na condução de sua política
monetária, conforme comunicado do último relatório de política monetária.
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O livro de navegação nos ensina que a força do vento em uma embarcação é aproximadamente proporcional ao
quadrado de sua velocidade. Um vento de 20 nós é então quatro vezes mais forte do que um de 10 nós. Embora não
saiba precisar tão bem quanto o autor, essa rajada nos juros americanos claramente força ajustes mais bruscos nos
portfólios globais que, embora otimistas com o cenário à frente, precisam mudar suas composições. Observamos
esse efeito em fevereiro por meio de maior dispersão dentro dos diversos setores nos índices de ações globais, bem
como uma onda de fluxos negativos para os mercados emergentes.
O mundo atravessou a pandemia com um aumento considerável do endividamento público e privado. Entretanto,
o baixo custo de serviço dessas dívidas, fruto dos juros baixos e até negativos em alguns casos, foi preservado até
empresas e países que aproveitaram o vento favorável dos estímulos globais para investir em atividades e reformas
geradoras de crescimento e os que ficaram à deriva, ao sabor do vento.
No cenário atual, o Brasil se assemelha a um grande navio à vela, que embora não esteja totalmente à deriva, tampouco tem força própria nas turbinas e segue dependente de ventos favoráveis para crescer. Ao contrário do mundo
desenvolvido, que ensaia o retorno gradual à normalidade, o Brasil continua sofrendo com a pandemia, e registrou
níveis recordes de infecções e mortes em fevereiro. Com o atraso no programa de vacinação, o prognóstico para o
mês de março não é dos melhores, dificultando uma retomada definitiva do crescimento da economia. O desemprego no Brasil permanece em níveis elevados, evidenciando a importância do auxílio emergencial para a população.
A combinação do câmbio depreciado com alta de commodities traz ventos inflacionários para o país, tornando mais
difícil também a navegação equilibrada da política monetária e uma execução responsável da política fiscal. Nesse
cenário, revisamos de forma relevante nossas projeções de inflação de 2021 para 4,48% e de 2022 para 3,60%, e
esperamos o início do ciclo de alta de juros na próxima reunião do Copom. No lado fiscal, a pressão interna para
aumento de gastos aumentou, e apesar de o governo ter conseguido evitar a derrubada do teto de gastos nas
emendas à PEC do auxílio emergencial, este cedeu à pressão ao trocar o comando da Petrobras e zerar os tributos
federais sobre os combustíveis, em uma tentativa de melhor controlar e reduzir o impacto do aumento de preços
desse insumo aos caminhoneiros.
No capítulo sobre ancoragem, o livro “Navegar é Fácil” nos ensina sobre a importância de uma âncora firme e um
cabo longo para garantir um fundeio eficiente. As frequentes intervenções no câmbio têm se mostrado insuficientes para segurar a desvalorização do real, que continua se arrastando pelas demais correntes, juntamente com as
projeções de inflação. O nível de juros extremamente baixos e a pouca margem de manobra fiscal sem rompimento
do teto de gastos aumentam a fragilidade do país para enfrentar a mudança de ventos global. Embora uma grande
embarcação à vela precise de grandes mastros e velas para se impulsionar, uma boa ancoragem também se faz
necessária para que não seja constantemente arrastada pelos ventos e correntes que a atinjam. Buscar um novo
equilíbrio entre as ferramentas disponíveis nos parece ser o caminho à frente, sob o risco de rumarmos para a deriva. Navegar não é fácil.

Seguem nossas alocações.

Juros
Enxergamos disparidade entre as perspectivas de recuperação econômica e as curvas de juros em diversos mercados
internacionais. Achamos o cenário atual compatível com curvas mais inclinadas, mesmo reconhecendo que os bancos
centrais devem continuar atuando para evitar um aperto relevante nas condições financeiras.
No Brasil, o mês de fevereiro confirmou a expectativa das eleições de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para o comando
do Senado e da Câmara respectivamente. Este evento traz a perspectiva de um maior alinhamento entre o poder
Executivo e o Legislativo para a aprovação das reformas econômicas. Além disso, parece que a ficha caiu no Ministério
da Saúde e agora este prega a vacinação em massa. A própria equipe econômica tem defendido a vacinação como o
melhor estímulo para ajudar na recuperação da atividade econômica. Esses dois fatores aliados à alta nos juros para
conter as pressões inflacionárias tendem a acalmar o mercado e trazer uma perspectiva de melhora nos preços dos
ativos financeiros. Dada a precificação atual da curva de juros curta, decidimos encerrar nossas alocações tomadas.
Continuamos com posições compradas em inflação e aplicadas em juros reais na parte intermediária da curva.
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Moedas
Estamos com posição comprada no dólar americano contra o euro.

Ações
No mercado internacional, continuamos comprados em setores cíclicos e seletivamente em empresas que foram negativamente impactadas pela pandemia e vendidos em setores defensivos. Fizemos alguma rotação dos Estados Unidos para a Europa dentro dos temas mencionados.
Em relação à bolsa brasileira, estamos comprados, com destaque para empresas dos setores de consumo, mineração,
e serviços financeiros.

Commodities
Seguimos comprados em grãos e em metais industriais. Nos metais preciosos, passamos a trabalhar apenas com posições relativas. Possuímos ainda posições otimistas no mercado de energia.

Crédito
Nos Estados Unidos, consideramos que de maneira geral os spreads não estão adequados para a volatilidade do
mercado de juros americanos, dessa forma, estamos com risco baixo no mercado de crédito americano.
Na América Latina, mantivemos nossa carteira de bonds protegida, atentos a abertura de taxas dos títulos do tesouro americano.
Atribuição de Performance
No mês de fevereiro, o SPX Nimitz rendeu 5,41%, ante um CDI de 0,13% no mesmo período.
SPX Nimitz Feeder FIC FIM

Fevereiro

2021

Ações

0,83%

0,36%

Commodities

0,28%

0,04%

Crédito

0,27%

0,30%

Juros

4,84%

5,75%

Moedas

0,28%

-0,67%

Taxas e Custos

-1,22%

-1,36%

CDI

0,13%

0,28%

Total

5,41%

4,70%

No Brasil, passada a eleição municipal, vamos voltar a discutir as dificuldades fiscais e as alternativas. Essas discussões não serão fáceis e já é claro que não devemos ter uma decisão importante agora no fim do ano por conta dos debates da eleição
das mesas da Câmara e do Senado. A notícia positiva é que o governo não parece propenso a renovar o auxílio emergencial, apesar da grande pressão da base aliada. A notícia negativa é que já vamos perder mais dois meses esperando a eleição na
Câmara e dificultando a aprovação de qualquer reforma neste período e entraremos o ano de 2021 com um teto de gastos gerando muita pressão no nível de despesas discricionário, ainda mais após os números recentes mais elevados de inflação.
Este material foi preparado em conjunto pela SPX Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Capital”) e SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Investimentos”), empresas do grupo SPX, e tem caráter meramente informativo, não se constituindo em
oferta de venda de cotas dos fundos geridos e não considerando objetivos de investimento ou necessidades individuais e particulares. O grupo SPX não comercializa e nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Recomendamos
uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes de sua decisão sobre investimentos. Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa de prospectos e regulamentos
ao aplicar seus recursos. Os fundos geridos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para
seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos geridos estão autorizados a realizar aplicações em
ativos financeiros no exterior. Os fundos multimercados e fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de Investimento não contam com a garantia do
administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de
administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. Nos fundos geridos pela SPX a data de conversão de cotas é
diversa da data de aplicação e de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate.
Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Este material não pode ser copiado, reproduzido, publicado ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia autorização, por
escrito, do grupo SPX.
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