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No mês de abril houve recuperação em grande parte na precificação dos ativos em relação
a março. O S&P 500 obteve a maior rentabilidade mensal desde 1987 (12,7%), e o Ibovespa
10,25%. No entanto, a recuperação no período não indica o fim da crise instaurada pela
pandemia do Coronavírus, mas se deve a: (i) compensação da perda exagerada no mês
anterior; (ii) desaceleração das taxas de crescimento das contaminações em diversos
países; e (iii)o planejamento da reabertura do comércio, ou pelo menos parte dele, em
algumas cidades (principalmente na Europa). Nos últimos dias, porém, o assunto voltou a
trazer instabilidade aos mercados devido às ilações do governo norte americano acerca de
uma suposta criação do COVID-19 pelos chineses, em laboratório, além de que o governo
chinês teria sido omisso em relação ao assunto, para não prejudicar a celebração do Acordo
Comercial com os americanos assinado em jan/20. Internamente, o cenário político
prejudicou a performance dos ativos brasileiros durante o mês, entre outras razões, devido
ao pedido de demissão de Sergio Moro, bem como as declarações do presidente Jair
Bolsonaro trouxeram volatilidade ao mercado local. Também é importante citar nesse
contexto interno o corte na Taxa Selic, realizado no início de maio pelo Copom, o que gera
alguns reflexos na economia e moeda local.
1. Coronavírus:
A tendência de crescimento acelerado dos casos de COVID-19 ao redor do mundo sofreu
leve arrefecimento em abril. Espanha, Itália e Alemanha reduziram drasticamente o número
de contaminações diárias, e já iniciaram o afrouxamento do lockdown. Em outros casos, o
crescimento se estabilizou, como nos EUA e Reino Unido e mesmo estes tem revisto suas
diretrizes de isolamento. Entretanto, o Brasil é um dos países que mais chama a atenção no
momento, pois seus números de infectados ainda cresce grandemente, indo contra aos dois
cenários mencionados acima.
Apesar da maioria dos casos de Coronavírus estarem na região metropolitana de São Paulo,
não é esta quem mais preocupa. Em regiões como as de Manaus, Belém e Rio de Janeiro já
não há vagas de leitos disponíveis em hospitais. Assim, já está sendo estudado um possível
lockdown para substituir as políticas de quarentena em algumas cidades, já havendo sido
declarada nas capitais Belém e São Luís, por exemplo. Em São Paulo, a quarentena foi
estendida até 01/junho. Na contramão dessas regiões, cidades do Centro Oeste e Sul do país
aos poucos já vão retornando à normalidade, com medidas de afrouxamento a exemplo da
abertura de shoppings.
É cedo para afirmar que a pandemia de COVID-19 está se tornando um vírus comum. Dessa
forma, embora o mercado precifique os ativos de acordo com a expectativa futura de
resultados é importante ter cautela na alocação de investimentos em setores muito
atingidos, como o aéreo e o de turismo. Há especialistas que afirmam o risco de ocorrer uma
segunda “onda” de contaminações em países com baixa incidência. No entanto, fato é que
cada vez há mais pessoas imunizadas por já terem sido expostas ao vírus e esse risco reduz,
aos poucos.
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2. Estímulos no Setor de Crédito Privado
Duas medidas relevantes foram definidas nos últimos dias para melhorar a liquidez e evitar
uma disfuncionalidade ainda maior no mercado de Crédito Privado. Uma delas foi a
aprovação da Projeto de Emenda Constitucional do Orçamento de Guerra, que permite ao
Banco Central do Brasil adquirir, no mercado secundário, títulos de crédito privado com
rating superior a BB- atribuído por uma das 3 principais agências de rating (S&P, Moodys
ou Ficth). A segunda medida aprovada viabiliza o investimento pelo BNDESPAR de até R$ 4
bilhões na Classe Sênior de até 10 Fundos de Direitos Creditórios. Essas medidas que devem
ajudar no momento de incerteza do mercado e evitar que gestores vendam ativos com alto
deságio para honrar os eventuais pedidos de resgate de seus investidores.
3. Corte Taxa Selic
Na primeira semana de maio o COPOM determinou corte de 0,75% na Taxa Selic resultando
no menor valor da série histórica: 3% a.a.. A medida contrariou a expectativa da média do
mercado, que esperava um corte de 0,5%. Ainda sim, 2 dos membros do Comitê desejavam
uma redução mais agressiva, o que deve ocorrer nas próximas reuniões.
Apesar de muitos países de economias emergentes possuírem uma taxa inferior a brasileira,
a Fronteira entende que o baixo valor da Taxa Selic nesse momento tem fatores positivos e
negativos. Dentre os fatores positivos podemos citar:
1. No momento em que houver a finalização da quarentena será importante a
realização de obras, principalmente de infraestrutura, para aquecer a economia e
gerar empregos. Nesse contexto, uma baixa taxa de juros irá facilitar e incentivar
empresas a captarem recursos no mercado para realizar novos projetos;
2. Com a redução de receitas durante esse período de quarentena, a redução na taxa
de juros resulta em menores despesas financeiras, ajudando no fluxo de caixa das
empresas e Governo;
3. O IPCA nesse momento está abaixo da meta (2,4% vs. 4,5%), dessa forma há espaço
para um patamar de juros menor aquecer a economia e, provavelmente, fazer com
que o indicador de inflação seja direcionado para o centro da meta; e
4. Desvalorização do Real: esse item é um pouco mais controverso, pois entendemos
que há fatores positivos e negativos. Dentre os positivos estão:
(i) o Governo brasileiro não possuí dívida externa líquida. Assim, caso ele opte por
trazer recursos externos para quitar parte da dívida interna, poderá se beneficiar; e
(ii) melhora na balança de pagamentos. Em momentos de crise há a tendência de
haver mais saída de capital do que entradas. Tanto pelos investidores buscarem
mercados mais seguros, quanto matrizes de multinacionais precisarem de mais
recursos e solicitam as suas subsidiárias. Assim, um real desvalorizado pode tornar
o produto nacional mais barato e aumentar as exportações, além de tornar os
produtos estrangeiros mais caros, e assim tende a reduzir as importações.
Já dentre os fatores negativos, destacamos a desvalorização da moeda, pois: (a) com
uma taxa de juros baixa, operações de arbitragem entre taxas de juros se tornam menos
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vantajosa e investidores estrangeiros procuram outros mercados (fuga de capitais); e
(b) muitas empresas no Brasil possuem endividamentos em dólar e parte de seus custos
são de insumos com preços definidos no mercado internacional (aumento dos custos
das empresas). Nesse contexto, setores como o de celulose e produtos agrícolas são
beneficiados nesse momento, ao passo que o setor de aviação e empresas dependentes
de importações são penalizados.
Principais destaques para acompanhar em maio:
1. Evolução dos casos de Coronavírus;
2. Reabertura do comércio em países europeus e em alguns estados americanos; e
3. Crise política no Brasil.
O FUNDO
Conforme dito acima, os ativos com maior risco (expostos em renda variável) obtiveram
resultados positivos no mês. Com efeito, em abril, ativos com exposição comprada na curva
de juros se beneficiaram o fechamento da curva (imagem abaixo). Assim, todos os fundos
macro e long&short da carteira do Fronteira Eficiente IS FIC FIM (66% do PL) obtiveram
retornos positivos.
Na contramão, estão os fundos que possuem ativos com maior liquidez no crédito privado,
que investem majoritariamente em debêntures e letras financeiras. Assim como nos meses
anteriores, no mês de abril também houve mais resgates que aportes nessa classe de fundos,
resultando na desvalorização de suas cotas, de modo que fundos que costumam ter retornos
próximos ao CDI obtiveram retornos negativos (AF Invest Geraes FI RF CP, BTG Pactual CDB
Plus FI RF CP e Nest Income FIM CP) no período. Não obstante,, entendemos que as políticas
do Governo Federal (aceitar bancos oferecerem debêntures em garantia para captação de
recursos) e a PEC do Orçamento de Guerra (permissão ao Bacen para adquirir debêntures)
devem ajudar a liquidez desses ativos e reduzir a volatilidade nos preços.
Nas imagens abaixo é possível verificar: (i) fechamento da curva no mercado de juros (DI
jan/21); e (ii) abertura na curva de longo prazo (jan/30), devido principalmente ao evento
Moro. O entendimento da Fronteira é que ainda há espaços para a redução de juros tanto
no curto prazo (para próximo de 2%) quanto no longo prazo, pressupondo a retomada da
agenda de reformas e privatizações após o controle da pandemia:

Fonte: Broadcast
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Fonte: Broadcast

Conforme citado nas explicações anteriores, no mês de abril o mercado de renda variável e
juros beneficiaram o retorno dos fundos que compõem o portfólio do Fronteira Eficiente IS
FIC FIM (“Fronteira Eficiente”), gerando um resultado de 0,93% (328% CDI). Abaixo consta
o resumo do portfólio no dia 30 de abril, destacando o retorno de cada um dos fundos que
integram a carteira, no mês e no ano:

A queda no mês de fevereiro/março (inferior a diversos fundos com mandatos de risco
similares) e a rentabilidade positiva de abril, nos deixam satisfeitos com o mix de estratégias
que o Fronteira Eficiente possui. Não obstante, estamos próximos de cada uma das gestoras
e atentos para possíveis adições/exclusões no portfólio. A retomada nas atividades
econômicas em alguns países e o real desvalorizado podem aumentar as receitas brasileiras
com exportações, ajudando na retomada econômica interna e beneficiando a carteira
investida.
*****

