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Nesse material você confere de forma resumida o que ocorreu
no último mês, além das perspectivas econômicas, perfis e
outros detalhes sobre a performance dos fundos de
investimentos da Porto.

Para acessar os relatórios da Porto Investimentos, basta clicar
nos tópicos a seguir:
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Ao final deste relatório, você confere os comentários referente
aos fundos de gestão externa.

Boa leitura!
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Os principais índices separados por tipo de fundo de investimento

Renda Fixa

O mês de fevereiro foi um período de menor oscilação para os ativos no mercado de renda
fixa, porém a questão inflacionária e juros ao redor do mundo voltou como o principal fator
de risco e incerteza. No exterior, o Federal Reserve aumentou a taxa de juros em 0,25%
indicando desaceleração no ritmo do aperto monetário, porém indicadores de atividade
como o PCE e a taxa de desemprego dos Estados Unidos trouxeram a perspectiva de que o
Banco Central Americano terá dificuldades para diminuir as taxas de juros ao longo de
2023.
A curva de juros no Brasil teve um movimento de abertura nas taxas futuras, devido aos
ruídos políticos ocorridos durante o mês. As críticas do governo quanto ao atual patamar
da Selic e a independencia do BC aumentaram as incertezas do mercado e devem
continuar pressionando as taxas praticadas. Por outro lado, os ativos pré-fixados e os
ativos atrelados a inflação de curto prazo tiveram performance melhor que o esperado no
mês.
O mercado de crédito teve mais um mês desafiador. Após o o episódio das Lojas
Americanas, um novo evento, dessa vez com a Light S/A, empresa que atua no setor de
energia, causou uma nova onda de ajuste de preços o que impactou a carteira dos fundos
de crédito. Apesar disso, os ativos de crédito privado apresentam sinais de estabilidade de
preços.

Fundos internacionais

O mês de fevereiro foi de queda para os ativos de renda variável nos mercados
internacionais. Nos Estados Unidos, o índice de ações S&P 500 fechou em queda de -2,61% e
o Nasdaq -1,10%.
Durante o mês, os dados de inflação de países desenvolvidos vieram acima das
expectativas do mercado, indicando que a taxa de juros deve permanecer em patamar
elevado por mais tempo que o previsto. Os dados mais fortes do mercado de trabalho
norte-americano também foram responsáveis pelo aumento nas curvas de juros globais.

Resumo de mercado
Fundos

CDI Idex Crédito IDKA Pré 2A IMA-B 5

0,92% -1,22% 1,10% 1,41%

IHFA Dólar Ibovespa IMA-B

-0,19% 2,13% -7,49% 1,28%

Ibovespa Small Caps ICON UTIL

-7,49% -10,52% -9,78% -8,34%
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Os discursos dos bancos centrais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, seguem 
reforçando o compromisso no combate ao aumento de preços. No câmbio, o mês de 
fevereiro foi favorável para o Dólar que se valorizou frente as moedas dos países 
desenvolvidos e também contra o real.
Na China, os sinais de atividade econômica seguem positivos e indicando uma retomada. 
Contudo, o tema da inflação global fica no radar dos investidores e deve permanecer 
adicionando volatilidade aos ativos de risco globais no próximo mês.

Multimercado

Em um mês de alta volatilidade nos mercados, a classe de fundos Multimercado
apresentou uma performance abaixo do esperado em fevereiro. No exterior, a inflação dos
países desenvolvidos e os juros altos voltaram a incomodar os mercados, impactando
principalmente os ativos de risco.
No Brasil, acompanhando a piora no cenário global, a bolsa brasileira sofreu queda em
todos os setores. O mercado de crédito teve um mês turbulento novamente, impactando
os ativos de renda fixa. A parcela de renda fixa atrelada a inflação trouxe pouco retorno no
mês fevereiro.
No câmbio, o Dólar fechou em alta no mês se valorizando contra o Real. As incertezas com
a política fiscal no Brasil e o cenário de inflação global devem continuar pressionando os
ativos e trazendo volatilidade nos próximos meses, apesar disso, os gestores de fundos
multimercados conseguem encontrar oportunidades em períodos de incertezas.

Ações

Após um mês positivo em janeiro, o mercado de ações do Brasil sofreu perdas em
fevereiro. O Ibovespa fechou o mês com queda de -7,49%, próximo dos 105.000 pontos. No
exterior, o mercado de renda variável global também teve retornos negativos. O principal
fator que contribuiu para este resultado foram os números de inflação dos Estados Unidos
e Europa que vieram acima do esperado e a perspectiva de manutenção dos juros altos
por mais tempo.

No Brasil, os ativos locais osciliaram durante o mês, tanto cenário interno quanto no
cenário externo e contribuiram para a performance negativa da bolsa em fevereiro. Após
o episódio das Americanas, os investidores estão reavaliando a saúde financeira de
demais companhias e atuando de forma mais cautelosas em suas alocações. O setor de
utilidade pública e o setor de consumo foram os mais impactados.

O novo arcabouço fiscal deve ser anunciado até o final de março, mas incertezas com o
cenário fiscal no Brasil somado as expectativas de inflação global devem continuar
pressionando o preço das ações nos próximos meses.

Resumo de mercado
Fundos



Rentabilidade
Fundos

MédioPorto Seguro RF Soberano Diamante FI Previdenciário

MédioPorto Seguro RF Selection Crédito Privado

Médio-BaixoPorto Seguro Sparta Previdência FIC FI RF Crédito Privado

Médio-BaixoPorto Seguro ARX Denali Prev FIC FI RF Crédito Privado

MédioPorto Seguro RF Crédito Privado Diamante FIC FI Previdenciário

Médio-BaixoPorto Seguro RF Diamante Plus FIC FI Previdenciário

Médio-AltoPorto Seguro RF Inflação Diamante FIC FI Previdenciário

AltoPorto Seguro Multimercado Diamante FIC FI RF Previdenciário

MédioPorto Seguro Az Quest Juros e Moedas FIC Multimercado

Médio-AltoPorto Seguro BTG Pactual Discovery Previdência  FIC FI Multimercado

Médio-AltoPorto Seguro ADAM Prev FIC FI Multimercado

AltoPorto Seguro Claritas Long Bias Prev FIC FI Multimercado

Médio-AltoPorto Seguro Giant FIE FIC Multimercado

Médio-AltoPorto Seguro Legacy Capital Prev FIC FI Multimercado

Médio-AltoPorto Seguro Absolute FIC Multimercado

AltoPorto Seguro Alaska 70 Prev FI Multimercado

AltoPorto Seguro Leblon 70 FI Multimercado FIE

AltoPorto Seguro ARX Income 70 Prev FIC FI Multimercado

*fundo possui menos de 6 meses da primeira emissão de cotas. Resultados poderão ser divulgados após esse período.
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Baixo MédioMédio-Baixo Médio-Alto

-

-6,50%

-5,91% -4,22%

-2,82% -7,27%

-6,62% -0,11%

- -

-

6,61%

Multimercado

1,03% 11,41% 16,53% 19,67%

1,66% 7,63% 7,25% 10,39%

1,45%

1,44%

-2,39% 2,46% 4,57% 9,89%

0,36% 13,18% 15,58% -1,37%

-1,18%

0,49% 1,38% 9,08% 11,89% -

0,14% 12,44% 21,36% -

0,50% 12,24% 20,94% 22,67%

0,36%

0,67%

Renda Fixa

1,17% 11,13% 14,99% 16,74%

0,34% 11,81% 20,08% -

1,94%

0,16%

Fundos com menos de 6 meses não podem divulgar sua rentabilidade.

Nome do Fundo Mês últ. 12 meses últ. 24 meses últ. 36 mesesAno



Carteira
Recomendada

Conservador: busca opções de menor risco, evitando grandes
perdas em troca do retorno mais consistente e previsível. Foco na
preservação de capital e liquidez imediata. Também há espaço
para investimentos de maior risco, que deverão ser feitos em
pequena proporção, com objetivo de diversificar a carteira para
manter o maior equilíbrio nos momentos de maior oscilação de
mercado.
Moderado: busca opções de menor risco, porém com parcela em
ativos que visam maior retorno. Estar disposto a abrir mão de uma
parte da liquidez para obter retornos mais atrativos é uma
característica do perfil. Investimentos de maior risco compõem a
carteira em proporção que garanta diversificação para buscar
retornos atrativos e também minimizar potenciais perdas nos
momentos de maior oscilação de mercado.
Arrojado: busca opções de maior risco, porém ainda mantém
uma parcela de baixo risco e maior liquidez. Ter como objetivo
retornos mais atrativos e estar disposto a maior risco são
características do perfil. A diversificação de investimentos é vital
para este investidor, pois o equilíbrio dos ativos na proporção
correta garante a possibilidade de navegar nos momentos difíceis
e ao mesmo tempo buscar retornos elevados.
Agressivo: tem foco em ativos de maior risco e mantém uma
parcela pequena em baixo risco e maior liquidez. Investimentos de
retorno elevado, acompanhado de risco elevado, são
características dos ativos que o investidor agressivo busca. Mais
do que nunca, a diversificação de investimentos é vital para
equilibrar a carteira. Grandes perdas e ganhos acompanham este
investidor, mas com a diversificação correta, os ganhos vão
superar as perdas no longo prazo.

Fundo
% Alocação

Conservador Moderado Arrojado Agressivo
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Renda Fixa Soberano PS Renda Fixa Soberano Diamante

45% 35% 20% 10%Renda Fixa Crédito Privado PS RF Crédito Privado Diamante

Renda Fixa Crédito Privado Sparta Previdência Crédito Privado

Renda Fixa Ativo PS Renda Fixa Selection 20% 15% 15% 10%

Renda Fixa Inflação PS Renda Fixa Inflação Diamante
10% 10% 15% 17,5%

Renda Fixa Inflação PS Renda Fixa Inflação Curta
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Multimercado Balanceado PS Multimercado Diamante

25% 35% 32,5% 37,5%

Multimercado Macro Az Quest Juros e Moeda Prev

Multimercado Macro Absolute Previdência Multimercado

Multimercado Macro Adam Previdência Multimercado

Multimercado Macro BTG Pactual Discovery Previdência

Multimercado Macro Giant Steps Previdência

Multimercado Macro Legacy Previdência Multimercado

Multimercado Macro Verde AM Prev Multimercado

A
çõ

e
s

Ações Long Bias Claritas Long Bias Prev 0% 5% 0% 0%

Ações Long Only Alaska 70 Previdência

0% 0% 17,5% 25%Ações Long Only Arx Income 70 Previdência

Ações Long Only Leblon 70 Previdência



Gestoras Externas | Comentários
Absolute Prev

Atribuição

No livro de juros, o fundo apurou resultado negativo. Posições tomadas em juros nominais
locais foram detratoras, ao passo que posições tomadas em juros nominais americanos
contribuíram positivamente. No livro de moedas, a posição comprada em Real e Yen
detraíram performance, enquanto as posições compradas em Peso Mexicano e vendidas
em Renmimbi geraram ganhos. Em bolsas, as posições no mercado americano e europeu
detraíram resultado.

Posicionamento

O fundo reduziu as posições compradas em bolsas globais – EUA, Europa, China e outros
países emergentes, e manteve algumas posições vendidas no dólar americano contra
moedas diversas, assim como manteve, em menor magnitude, posição tomada em juros
nominais locais.



Gestoras Externas | Comentários
Adam Prev

Apesar de janeiro ter iniciado o ano com ar promissor sobre a efetividade da política
monetária contracionista no combate à inflação alta sem grandes sacrifícios da atividade,
fevereiro colocou o otimismo dos mercados à prova. Nas principais geografias do mundo,
os últimos dados divulgados mostram uma inflação persistente junto com atividade e
mercado de trabalho fortes. Com isso, a expectativa de soft landing começa a diminuir e
os agentes passam a questionar as taxas terminais dos bancos centrais. Nos EUA, o Fed
decidiu reduzir a velocidade de aumento da taxa de juros, elevando em 25 bps. Em
seguida, os dados do mercado de trabalho vieram muito fortes, bem acima do esperado, o
que serviu de alerta para os mercados. Ao longo do mês, a resiliência da atividade norte-
americana, especialmente no setor de serviços, foi se confirmando com a divulgação dos
dados. A inflação ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) vieram altas, assim como o
índice de consumo (PCE), perseguido como meta pelo Fed. Além de altos, os índices
também apresentaram uma composição ruim, com a parte mais inercial, como o núcleo
de serviços, muito forte. Nesse contexto, os juros abriram, bem como a inflação implícita, e
a bolsa teve uma correção, ainda que leve. O movimento veio da perspectiva crescente de
que o Fed terá que elevar os juros além da faixa de 5,00% - 5,25%, apontados como taxa
terminal mais provável na última divulgação das suas projeções.

Na Zona do Euro, a melhora da inflação foi explicada inteiramente pela queda nos preços
de energia, uma vez que o núcleo continuou pressionado, sem sequer apresentar indícios
de queda na inflação de bens. Do lado da atividade, o “momentum” diminuiu um pouco,
com menos surpresas altistas do que nos meses anteriores, porém os PMIs continuaram
sugerindo que o pior ficou para trás, com o setor de serviços no melhor patamar desde
junho do ano passado. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho permaneceu apertado,
com o desemprego estável no menor patamar da série histórica. Contudo, o ECB afrouxou
o tom na última decisão de política monetária, garantindo o passo de 50 bps somente por
mais uma reunião, ficando dependente de dados nas próximas decisões. Na China,
observamos um progresso significativo em dados de mobilidade desde o início do Ano
Novo Lunar. Também há indícios de que o fundo do poço no setor imobiliário ficou para
trás, com o volume de transações ligeiramente melhor do que no ano passado e os preços
estáveis pela primeira vez em doze meses. Dito isso, o tema do ano gira em torno da
capacidade de o país se reerguer, que acreditamos ser possível somente se o governo for
bem sucedido em melhorar a confiança do setor privado doméstico. Ademais, o
geopolítico tem roubado a cena ultimamente, com a tensão com os Estados Unidos
aumentando e rumores de que a China estaria se preparando para ajudar a Rússia com
armamentos.

O Brasil segue à mercê da condução do executivo. Apesar da pausa dos ataques do
governo ao Banco Central nas últimas duas semanas, o tema da meta de inflação e de
quem serão os dois diretores que Lula irá indicar seguem sendo questões não resolvidas, e
vêm aos poucos deteriorando as expectativas de inflação. Tivemos também reajuste do
salário mínimo acima do sugerido pelo Ministro da Fazenda, assim como a revisão da
tabela do imposto de renda, com isenção para rendas de até 2 salários mínimos.
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Adam Prev

A reoneração dos combustíveis, adiada por dois meses por Lula em sua posse, foi
finalmente anunciada, mas não de forma integral. A solução do governo para reduzir o
impacto da volta dos impostos na inflação é usar a política de preços da Petrobrás. Para
evitar a perda de arrecadação será criado um imposto sobre exportação de óleo cru. Esse
imposto terá duração de 4 meses, sendo outro problema não resolvido, apenas adiado.
Com todas as medidas, apesar de ainda termos um resultado melhor do que o estimado
na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, parece que o governo terá que fazer mais
ajustes para controlar a trajetória da dívida pública.

Conforme descrito, a continuidade lenta da melhora da economia chinesa, a resiliente
força da economia americana, e incertezas na condução das políticas monetária e fiscal
no Brasil, exigiram mudanças no portfólio do fundo. Atualmente, o fundo possui posição
tomada em juros americanos de 5 anos, aplicadas em juros Brasil de curto prazo e
posições compradas em commodities (óleo e cobre). Esse novo equilíbrio reflete melhor
nossa visão. No livro de moedas temos posições relativas comprada em Peso Mexicano,
vendido em Euro e vendido em Real.
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Alaska 70 Prev

O fundo Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM obteve um retorno de -4,30%, inferior aos +1,28% do 
benchmark IMA- B. O fundo, que possui alocação próxima a 70% em ações e o restante em 
renda fixa, teve como destaque positivo as posições em ações do setor de shopping 
centers, enquanto do lado negativo o destaque foi o setor de mineração. 
O fundo segue posicionado aproximadamente 70% em ações, sendo as duas posições 
mais relevantes dos setores de mineração e de óleo e gás.
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ARX Denali Prev

O mês de fevereiro de 2023 deu continuidade ao newsflow do caso Americanas.
Reconhecemos que este

evento bem como a deterioração das condições macroeconômicas, em especial o cenário
global de alta dejuros, traz impacto no acesso a crédito das companhias, mas, em nossa
visão, a abertura dos prêmios de risco foi exacerbada. Os devedores que compõem a
carteira de crédito são companhias que atuam em setores altamente regulamentados e
defensivos em momentos de crise econômica e/ou possuem uma posição de destaque e
liderança dentro de seus respectivos segmentos de atuação. De modo geral, são
empresas com boa liquidez, passivos alongados, bancabilidade junto às principais
instituições financeiras, forte governança corporativa e margens mais elevadas com
relação a seus pares. Em suma, são as companhias mais bem preparadas para
atravessarem períodos turbulentos e, inclusive, consolidarem ainda mais o próprio market-
share. No momento atual, o aumento no spread de crédito já se encontra refletido no
carrego dos fundos e temos observado também uma certa estabilidade no mercado
secundário com a entrada de novos compradores, como tesourarias e fundos
multimercado. Temos aproveitado esse momento de maior irracionalidade em alguns
ativos high grade para reciclar e melhorar a carteira, em linha com o que já fizemos em
outros momentos de stress nos anos anteriores. O risco de crédito trouxe contribuições
negativas para os fundos em fevereiro por conta da remarcação generalizada de spreads
no mercado. Em particular, houve impacto relevante dos papéis de Light. Não obstante,
todos os fundos fecharam o mês com cotas positivas. Não houve participação em
emissões no mercado primário durante o mês.
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ARX Income 70 Prev

Após iniciar o ano de maneira positiva, o Ibovespa sofreu uma considerável queda em
fevereiro, fazendo com que a variação acumulada no ano ficasse negativa. As sinalizações
de mudança da lei de autonomia do Banco Central e de aumento das metas de inflação
nos próximos anos além do inesperado anúncio de taxação das exportações de petróleo
cru no último dia do mês foram mal-recebidas pelos investidores e acabaram afetando os
preços dos ativos nacionais. Se o governo apresentar um novo arcabouço fiscal crível nos
próximos meses e conseguir aprovar alguma reforma tributária, é provável que haja uma
redução dos prêmios de risco. Os principais índices de ações dos EUA recuaram no mês,
diante de números de inflação mais altos, o que poderia indicar um ciclo de aperto
monetário mais longo por parte do FED. Ainda há incerteza sobre como o Banco Central
norte-americano guiará a política monetária ao longo de 2023. Embora o receio de uma
recessão mais aguda tenha arrefecido, existe a expectativa de uma desaceleração do
ritmo de crescimento da economia mundial.

Os principais detratores de retorno da estratégia ARX Income no mês foram Pão de Açúcar,
Yduqs e B3. Contribuíram positivamente as alocações em Suzano, TIM e Itaúsa. A ação do
Pão de Açúcar sofreu uma queda relevante após a divulgação do resultado do 4T22 abaixo
das expectativas. Um dos pontos mais negativos foi a pressão na margem bruta da
empresa por conta dos impactos da inflação mais elevada. A ação da B3 também recuou
devido à apresentação de um resultado mais fraco do último trimestre de 2022. A receita
da companhia veio abaixo do esperado por conta do menor faturamento com as
operações de ações, enquanto os custos surpreenderam para cima. O valor da ação da
Suzano foi impulsionado pela desvalorização cambial e por potenciais interrupções de
oferta de celulose no mundo ocasionadas por incêndios no Chile e greves na Finlândia. A
ação da TIM apreciou diante da reação positiva dos analistas de mercado aos números
apresentados pela companhia em seu Plano Estratégico de 2023-2025, em especial o
aumento da projeção de pagamento de dividendos e a redução do montante de
investimentos. A divulgação, no início do mês, de um bom resultado do 4T22 também
contribuiu para a performance positiva. Nosso cenário continua sendo de um crescimento
moderado da economia brasileira devido ao quadro fiscal desafiador e às incertezas a
respeito dos próximos passos do novo governo. Os fatores de riscos globais permanecem
elevados, devido à continuidade do ciclo de aperto monetário nos países desenvolvidos,
em particular nos EUA, e pelo risco de uma desaceleração mais relevante da economia
mundial. Não houve alteração relevante da carteira ao longo do mês. Em linha com a
estratégia de preservação de capital e diversificação, as maiores exposições estão nos
detores de bancos, mineração, varejo, energia elétrica e telefonia.
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AZ Quest Juros e Moedas

A economia global tem apresentado perspectivas melhores em termos de crescimento
para 2023, porém maior persistência da inflação, com núcleos de inflação de serviços
pressionados, sinalizando manutenção do aperto monetário. Nos EUA, tivemos a ata da
reunião de fevereiro do FED, do indicador que baliza o PCE de janeiro e dos PMI, reforçando
a comunicação do FED em manter as condições financeiras apertadas. Na Europa, os PMIs
de fevereiro da Zona do Euro, da França e da Alemanha apresentaram confiança no setor
industrial. Na Ásia, o destaque foi a divulgação dos dados japoneses do CPI em linha com o
esperado. O CPI veio em linha veio com o esperado tanto no Japão quanto na China,
denotando que a inflação na Ásia segue comportada. No Brasil, em janeiro, o IPCA foi de
0,53%, acumulando 5,77% em 12m, indicando convergência mais lenta à meta de inflação.
Nossa previsão é que, para 2023, o IPCA registre alta de 5,5%. Esperamos que a taxa básica
de juros permaneça em 13,75% até setembro, com um corte de 0,5 pp nessa ocasião.
Ademais, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB em torno de 0%,
especialmente pelo forte impacto das restrições financeiras sobre a atividade produtiva.
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BTG Pactual Discovery

Na parte de renda fixa e moeda, as posições táticas em USDBRL em conjunto com posições
táticas montadas ao longo do mês contribuíram positivamente para o resultado do mês.
Posições na parte curta da curva de juros mexicana e ao longo da curva de juros
americana contribuíram negativamente no mês.

O mês foi marcado pelos indicadores de crescimento e inflação mais altos do que o
esperado nos EUA, na Europa e na China. Nos EUA, os indicadores referentes ao mercado
de trabalho aceleraram, indicando que o crescimento do salário pode seguir forte. Além
disso, o PMI de serviços (um indicador de atividade econômica do setor) subiu em janeiro
(e continuou em patamar elevado em fevereiro), revertendo a desaceleração do mês
anterior. Embora a taxa de juros tenha subido e o dólar se fortalecido durante o mês, o
índice de condições financeiras, que costuma antecipar o crescimento econômicos cerca
de 12 meses à frente, ainda é consistente com um crescimento de cerca de 1%, ou seja,
apenas um pouco abaixo do potencial. Do lado da inflação, o núcleo do CPI (inflação
americana ao consumidor) variou 0,4% (ou 4,8% anualizado), valor acima do que vinha
rodando nos meses anteriores, e houve uma revisão da série, a qual mostrou que a
inflação estava rodando nos três meses anteriores em 4,2% e não em 3% como mostrava a
serie antiga. Em resposta à revisão do cenário de inflação e crescimento para cima, o Fed
alterou seu discurso de taxa terminal de 5,1% e passou a indicar a necessidade de subir
mais a taxa de juros. Nesse sentido, agora projetamos mais três altas de 25pontos-base
pelo Fed (março, maio e junho), o que levaria a taxa para 5,4%. Na nossa avaliação, o
núcleo da inflação só deve desacelerar para ao redor de 0,2% (valor que levaria o Fed a
encerrar o ciclo de alta de juros) em meados do ano, o que reforça o risco de o Fed
continuar subindo no 3T.

Na Europa, o núcleo da inflação acelerou para o nível mais alto da série histórica (5,6%) e o
índice de gerentes de compra subiu novamente, sugerindo crescimento de 1,5% para a
Zona do Euro. O Banco Central Europeu deve entregar pelo menos mais duas altas de 50
pontos-base, seguidas de mais duas altas de 25 pontos-base, o que levará a taxa para 4%.

Na China, os índices de gerente de compra de manufatura e serviços vieram bem acima
do esperado, reforçando a melhora da economia com a retirada das medidas de restrição
das políticas de covid zero. O índice de manufatura atingiu o maior valor desde 2012 e
sugere crescimento acima de 8%. Além disso, as vendas de casas aceleraram em
fevereiro, indicando melhora gradual do setor imobiliário. A melhora do setor de
manufatura e construção é mais importante para o preço das commodities metálicas do
que o setor de serviços, já que o impacto é direto.
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Como a surpresa de inflação e crescimento foi generalizada, o dólar reverteu apenas parte
do movimento de desvalorização que ocorreu entre novembro e janeiro. Na nossa
avaliação, o cenário para o dólar não está claro. Acreditamos que há mais espaço para o
Banco Central Europeu subir a taxa de juros do que o Federal Reserve, por exemplo, devido
ao diferencial de taxa de juros que permanece elevado para o histórico.

No Brasil, o Banco Central sinalizou manutenção da taxa de juros pelo menos durante o
ano de 2023. A barra para subir a taxa de juros mesmo em um contexto de desancoragem
das expectativas de inflação, no entanto, parece elevada. As expectativas de inflação para
o período de 2024 a 2027 estão acima da meta de inflação de 3%. Uma das explicações
para a elevação das expectativas de inflação para horizontes mais longos foi a discussão
sobre uma possível elevação da meta de inflação para os próximos anos pelo Conselho
Monetário Nacional. Por outro lado, também não vemos espaço para corte de juros, já que
a inflação continua elevada. O núcleo da inflação de serviços está ao redor de 6%, valor
bem acima da meta. Embora o PIB do quarto trimestre tenha recuado 0,2% na variação
trimestral com ajuste sazonal (crescimento ficou em 2,9% em 2022), os dados preliminares
de janeiro mostram alguma aceleração. Nossa expectativa é que o efeito defasado da
política monetária atue sobre o crescimento e produza uma desaceleração. Para 2023, a
nossa previsão está em 0,8%. Na área fiscal, o ministro Haddad anunciou a reoneração
parcial do imposto para gasolina e etanol e se comprometeu a manter a mesma
arrecadação. Dessa forma, foi implementado através de uma MP um aumento do imposto
de exportação de petróleo, o qual valerá por 4 meses. O Ministro também sinalizou que
deve apresentar o novo arcabouço fiscal em março. Um plano crível que levasse a dívida
para uma trajetória sustentável seria importante para tentar reancorar as expectativas de
inflação.
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No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição em Multiplan que apresentou bons
resultados para o último trimestre de 2022, refletindo um crescimento dos aluguéis nas
mesmas lojas (SSR) de 15% y/y, taxa de ocupação estável e bom controle das despesas.
Além disso, a companhia indicou que as vendas em janeiro continuaram fortes, com
crescimento de 23% y/y, o que deve sustentar ganhos reais nos contratos de aluguel nos
próximos trimestres. Por outro lado, nossas posições no setor de petróleo, principalmente
em PetroRio e PetroRecôncavo, foram destaques negativos no mês. As ações ficaram
pressionadas com o anúncio da implementação de imposto de exportação temporário de
9,2% sobre o óleo cru pela nova equipe econômica para compensar a reoneração parcial
dos combustíveis. Outro destaque negativo foi nossa posição em Arezzo, que ficou
pressionada com o aumento dos juros de longo prazo dada a incerteza fiscal. O fundo
segue posicionado nos temas de investimento relacionados a commodities, empresas de
valor, e cases seculares de crescimento.

Nossos 5 principais setores são Finanças - Bancos, Petróleo e Gás, Transporte &amp;
Logística, Construção, Siderurgia &amp; Metalurgia.
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Atribuição de Performance:

O fundo terminou o mês de fevereiro com resultado negativo. As principais perdas vieram
das posições compradas em equities ao redor do globo. O fundo ganhou nas posições de
inflação, mas não o suficiente para neutralizar as perdas do mês.

Posicionamento Atual:

O fundo começa o mês de março com posições vendidas em dólar contra uma cesta de
moedas, principalmente contra o real. Nos juros, o fundo tem uma posição aplicada no
Brasil, e praticamente neutra em outros países do mundo. Em equities, o fundo segue
comprado, tanto na bolsa brasileira quanto no offshore.
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Em fevereiro, o fundo teve um retorno de -6,5% contra -7,5% do Ibovespa. IBOVESPA

As principais contribuições positivas foram Mills (+0,4 p.p), Natura (+0,2 p.p) e OceanPact
(+0,2 p.p). Os detratores foram B3 (-1,3 p.p), Grupo Pão de Açúcar (-1,1 p.p) e Lojas Renner (-
0,9 p.p).

Desde o início, em junho de 2021, o fundo acumula retorno de -25,2%.

No mês de fevereiro, a ação da B3 teve uma queda superior a 18%, refletindo, na nossa
visão, a reação negativa à divulgação dos resultados do 4T22 que vieram razoavelmente
em linha com expectativas, mas margem pressionada, além de renovadas preocupações
com o cenário competitivo e a constatação de que janeiro foi um mês de atividade fraca
no mercado de capitais. Vemos parte relevante desses elementos como conjunturais, que
não alteram de maneira relevante nossa tese de investimentos.
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Atribuição de Performance e Perspectivas

O fundo apresentou desempenho positivo em fevereiro. As posições vendidas em bolsa
local, e a carteira de bolsa offshore contribuíram positivamente para o resultado, no que
foram parcialmente contrabalançadas pelas perdas nas posições aplicadas em juros.

No plano local, a tendência da inflação dá sinais de estabilização em um patamar
elevado, entre 5,5% e 6,0%. A atividade econômica corrente ainda não dá mostras de
contração, mas os índices de confiança em baixa, o aumento na inadimplência, e o efeito
do aperto monetário sugerem que em breve teremos sinais mais concretos nessa direção.
A contratada contração da atividade econômica deve levar a uma nova rodada, ainda
mais intensa, de pressão do governo sobre o Banco Central, para que este relaxe a política
monetária.

O mercado, por ora, vem relevando estes desenvolvimentos. Os preços de ativos brasileiros
estão, no entanto, crescentemente vulneráveis a uma mudança no ambiente externo, ou à
materialização de uma dinâmica pior para a atividade econômica local.

Projetamos estabilidade do PIB, e inflação de 6,4% em 2023. Em 2024, projetamos inflação
de 5,1%. O quadro local, assim como o global, não é compatível com redução de juros.

Posicionamento Atual

Ante a perspectiva de alta continuada nos juros globais, assumimos posições tomadas em
TSY em tamanho moderado, e mantemos as posições vendidas em bolsa internacional.
Seguimos com posição comprada em petróleo e ouro, e simultaneamente vendida em
USD e bolsa em alguns países com juros elevados. No Brasil, seguimos com viés negativo
para os preços de ativos. NTN-Bs são particularmente perigosas em um ambiente de
repressão financeira, que pode envolver maior intervenção do governo em preços
administrados. Estamos, assim, nos desfazendo dos poucos lotes destes ativos que nos
restavam. Mantemos, também, posições vendidas em BRL e em bolsa.
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O resultado do mês foi impactado pela desvalorização na posição em Americanas, que
após a empresa anunciar um rombo financeiro de R$ 20 bilhões, está marcada a 10% do
valor de face. A posição original do fundo era de 1,4%, antes da marcação, e vamos manter
as debêntures, pois acreditamos que essa posição se valorize ao longo do tempo.

Por conta desse escândalo de Americanas, o mercado de crédito privado como um todo
teve uma reprecificação. Os spreads de crédito abriram cerca de 20bps, e isso também foi
um dos fatores que impactou o resultado.

Apesar dos impactos acima, nossa expectativa é que o retorno do ano seja superior ao
CDI, com recuperação de parte do valor em Americanas e a volta do movimento de
abertura de spreads mais generalizada deste início de ano.

Para mais informações, acesse a nossa carta mensal disponível neste link.

Estamos com caixa elevado (36%), para que a gestão possa aproveitar as oportunidades
que o mercado pode gerar. Atualmente o fundo tem uma duration de 1,8 ano e um carrego
de CDI+1,1%.



As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e
não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de
investimento. As análises, opiniões, premissas, estimativas e projeções apresentadas
neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) responsável(eis) e
estão, portanto, sujeitas à modificação sem aviso prévio, em decorrência de
alterações nas condições de mercado. O(s) analista(s) de investimento
responsável(eis) pelo relatório declara(m) que as opiniões contidas neste espaço
refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre o fundo de investimento
analisado, de acordo com as informações disponibilizadas no material técnico pelo
gestor e administrador do fundo de investimento. Toda e qualquer decisão de
investimento baseada nas opiniões aqui expostas é de exclusiva responsabilidade
do investidor.


