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Comentário do Gestor 

O mês de janeiro foi marcado pelo aumento da volatilidade e desempenho 

negativo dos ativos de risco, incluindo os bonds de emissores da América Latina. O S&P 

perdeu 5% de valor no mês e o VIX (benchmark de volatilidade do S&P) chegou a superar 

30%, enquanto commodities valorizaram e os juros nos países desenvolvidos subiram com 

discursos mais duros de representantes de seus bancos centrais. As aberturas das curvas 

de juros da Europa e dos EUA, com a Treasury americana de 10 anos abrindo de 1,51% para 

1,78%, pressionaram o mercado global de renda fixa e as ações de tecnologia, com 

NASDAQ caindo 9%. O risco país (CDS de 5 anos) do Brasil subiu mais de 20 pb (pontos 

base) durante o mês. 

No front geopolítico, aumentam as tensões entre Rússia e EUA. Os russos não 

concordam com a intenção dos americanos em incluir a Ucrânia como aliada da OTAN, e a 

OTAN responde: “a relação com a Ucrânia será decidida por seus 30 aliados e pela 

Ucrânia, mais ninguém”. Esse ambiente de tensão parece não ter uma solução simples e 

tem pressionado os preços de energia. O impasse traz de volta o imbróglio do gasoduto 

Nordstream-2, o qual os americanos sempre foram contra, uma vez que coloca vários 

países europeus na esfera de poder russa.  

Em relação à Covid-19, a variante ômicron confirmou ser altamente transmissível, 

porém com letalidade significativamente mais baixa que as variantes mais antigas. Assim, 

nessa nova onda, as medidas de restrições foram menos duras e com duração menor, não 

afetando significativamente a atividade econômica, apesar dos PMIs globais terem 

cedido no mês.  

Em relação à política monetária, continuam medidas de política contracionista, 

uma vez que os índices de inflação continuam em valores elevados (energia sendo 

principal vetor), assim como no segundo semestre de 2021. A grande surpresa vem do 

Banco Central Europeu que, surpreendentemente, elevou o tom hawkish em relação ao 

mês anterior. A curva de juro europeia já embute altas de juros para o meio de 2022. Já 
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nos EUA, a mediana das expectativas de número de altas de juros se elevou para 4, ante 3 

aumentos do mês passado, sendo que existem players estimando já existem estimativas, 

altas em todas as 7 reuniões de 2022. Na contramão do restante do globo, a China vem 

diminuindo suas taxas de juros e injetando estímulos em sua economia, com o intuito de 

diminuir a desaceleração da atividade econômica. 

No Brasil, após ruídos com a PEC dos Precatórios e uma arrecadação melhor que o 

esperado, surpreendendo aos analistas, o assunto do momento é a PEC dos 

Combustíveis. Como os preços de energia vêm pressionando a inflação localmente e pelo 

mundo, o Governo brasileiro pretende diminuir o preço final do diesel e etanol, zerando 

seus impostos, mesmo que pontualmente. Além disso, as eleições de outubro já vêm 

impactando os ativos de risco. Lula vem mostrando moderação, conversando com 

partidos que nunca foram seus aliados tradicionais, com o objetivo de aumentar o público 

potencial de votantes. Bolsonaro poderá utilizar a máquina para ganhar votos, o que 

causa certa apreensão nos investidores. Ciro Gomes, Moro e Dória disputam os votos da 

terceira via, mas, por enquanto, nenhum deles consegue se cacifar como candidato 

viável. O dólar teve desvalorização de quase 5% frente ao real, a bolsa valorizou 7% em 

janeiro e curva de juros abriu levemente, acompanhando o movimento do juro 

americano. 

Pela América Latina, Gabriel Boric, presidente eleito no Chile, vem dando sinais de 

moderação, como, por exemplo, escolhendo Mario Marcel como Ministro da Fazenda. O 

Banco Central surpreendeu o mercado, aumentando a taxa de juros em 150 pb, acima do 

consenso e do aumento anterior de 125 pb, levando a taxa a 5,50%, devido a inflação 

surpreendendo para cima. A nova Constituinte é um receio do mercado pelas propostas 

mais heterodoxas, como, por exemplo, a nacionalização das minas de cobre e lítio. 

Importante frisar a necessidade de dois terços do Congresso para aprovação, base que o 

presidente não atingiu nas eleições. Na Colômbia, o Banco Central também surpreendeu 

o mercado e elevou as taxas de juros em 100 pb, numa decisão dividida (5 a 2), acima do 

consenso de 75 pb, levando os juros a 4,00%, e com um discurso hawkish, achatando a 
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curva de juros local. Além disso, ocorrerão eleições legislativas e primárias em março e 

eleições presidenciais em maio, que está indefinida entre Gustavo Petro e o candidato 

resultante da consolidação dos demais de mesmo espectro. 

Em relação às novas emissões de bonds no mercado, janeiro teve uma colocação 

menor que o esperado, principalmente devido à fraqueza do mercado de renda fixa 

global. As empresas brasileiras que emitiram foram Açu Petróleo, Bradesco, Banco do 

Brasil e Globo Participações, das quais entramos nas três últimas emissões, por serem 

emissores consolidados e com estrutura de capital robusta. Na América Latina, 

participamos da emissão da Comunicaciones Celulares e Central America Bottling Corp, 

empresas guatemaltecas com excelente relação risco/retorno.  

 

Desempenho do fundo 

No mês de janeiro, o fundo teve rentabilidade de 2,25%, ante CDI de 0,73%, atingindo 308% 

do CDI. Nos últimos 12 meses, a cota do fundo valorizou 8,17%, contra um CDI de 5,00%, ou 163% do 

CDI. A volatilidade para esse mesmo período ficou em 3,83%.  Diminuímos a duration média do 

fundo de 4,7 para 4,3 anos e o nível de hedge contra alta das taxas de juro americano encontra-se 

em patamar significativamente acima de nossa média histórica de hedge. 

Salientamos que o fundo está bem posicionado para enfrentar os desafios de curto e 

médio prazos e que nossa gestão está e continua especialmente ativa, pronta para agir caso o 

cenário corrente se desvie de nossas expectativas de mercado. 

 


