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Cenário Econômico 

O “respiro” que ainda pode perdurar por uns meses 

Uma das informações mais relevantes que o mês de julho trouxe foi a confirmação de que o 
PIB norte-americano está desacelerando mais cedo do que o esperado, o que continuou a 
alimentar os temores de uma recessão global iminente. Não obstante, ainda há pouca 
convicção de que a economia dos EUA de forma mais ampla está de fato no início de uma 
recessão e, ainda mais importante, de que este desaquecimento será suficiente para a 
inflação ceder de forma persistente. Diversos indicadores de preços, salários e expectativas 
de inflação ainda sugerem pressões elevadas, mesmo que já se possa vislumbrar o início da 
normalização de preços ligados ao choque da pandemia. Diante disso, a decisão do Federal 
Reserve de seguir o mesmo ritmo de elevação nos juros, levando-os a um nível próximo do 
neutro e adotando uma postura mais dependente dos dados daqui para a frente, reflete 
justamente esta falta de clareza no balanço atividade/inflação.  

A nossa leitura continua sendo a de que a consequência principal deste contexto é o 
surgimento de limites mais claros na parte longa da curva de juros dos EUA, o que acaba 
sendo um contraponto para a precificação de ativos de risco. Isso foi justamente o que 
ocorreu no mês de julho: houve uma queda nos juros longos que acabou levando a uma 
recuperação em ativos que tinham sofrido forte correção no mês anterior. Boa parte das 
moedas recuperaram terreno frente ao dólar, os preços de bonds subiram dentre vários níveis 
de risco de crédito e a maioria das bolsas tiveram alta, com performance relativa mais forte 
de “growth” em detrimento de “value”. 

Para os outros principais blocos econômicos do mundo, o mês de julho também trouxe 
desenvolvimentos importantes. Na Europa, em que pese uma resiliência da atividade 
econômica acima da esperada no segundo trimestre, o risco de crise energética elevou 
substancialmente a probabilidade de recessão na região, ao mesmo tempo em que piorou 
o cenário de inflação. Mesmo com o Banco Central Europeu agindo de forma mais dura na 
normalização dos juros, isso não foi suficiente para evitar uma depreciação adicional do euro 
frente ao dólar, na contramão das outras principais moedas globais. E, na China, a postura 
oficial na defesa de um crescimento razoável e equilibrado, em oposição a uma meta 
anterior de crescimento mais forte para esse segundo semestre, retirou do cenário o “fator 
China” que compensaria a desaceleração nas principais economias globais. Como 
consequência, as bolsas chinesas e os preços de commodities caíram no mês, em contraste 
com a recuperação em vários outros ativos de risco pelo mundo. 

Dentre todos os riscos em questão, acreditamos que os mais preocupantes são a 
possibilidade de uma recessão pronunciada na Europa e a questão inflacionária no mundo, 
que é estrutural e ainda deve trazer bastante incerteza ao longo de 2023. Entretanto, há um 
fator circunstancial na dinâmica dos próximos meses, e que deverá ser primordial para a 
alocação de recursos: a parte da inflação que depende da cadeia global e dos preços de 
commodities deve desacelerar, e os indicadores econômicos das economias avançadas 
continuarão a mostrar desaquecimento. Com isso, acreditamos que o risco é baixo de que 
os juros longos nos EUA tenham uma oscilação muito forte, como a que observamos neste 
primeiro semestre, e enxergamos uma janela favorável para risco nesses próximos meses. 

No Brasil, a resiliência da atividade econômica continua colocando em cheque a 
descompressão inflacionária, a despeito de deflações pontuais que observaremos nos 
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próximos dados devido às alterações em tributos sobre combustíveis e energia. Esse risco 
inflacionário, em conjunto com as incertezas no âmbito fiscal após as eleições, deve manter 
a curva de juros pressionada. Porém, mesmo que de forma parcial, ativos altamente 
descontados, como bolsa e câmbio, devem se beneficiar caso a janela favorável ao risco 
global se concretize nesses próximos meses.  

 

Comentário de Desempenho 

Estratégia Retorno Absoluto  

O fundo Trafalgar Victory FIC FIM apresentou 
rentabilidade de 2,71% no mês de Julho. 
Acumula nos últimos 12 meses 2,23% e 14,74% 
desde o início.  

O desempenho do mês foi puxado pelo book 
de Renda Variável (Brasil) e pela posição 
comparada em BRL x USD, enquanto as perdas, 
em menor magnitude, ocorreram apenas na 
posição de CLP x USD. O risco consolidado do 
fundo foi reduzido marginalmente no período. 

Em julho os ativos de risco recuperaram parte 
relevante da queda expressiva do mês anterior, 
fruto de um movimento de acomodação das 
taxas de juros globais que subiam quase 
ininterruptamente até então. O bom 
desempenho da bolsa brasileira refletiu, além 
do ambiente global mais pró-risco, o recuo da 
inflação de curto prazo (mesmo que one-off) e 
a expectativa de fim do ciclo de alta de juros 
promovido pelo Banco Central. A atividade 
doméstica continua surpreendentemente 
resiliente, fato que também é positivo para as 
receitas das cias locais. Com este ambiente os destaques da carteira de ações estrutural do 
fundo naturalmente foram as cias domésticas: Grupo Mateus (GMAT3), Vamos (VAMO3) e 
Localiza (RENT3). Já as perdas concentraram-se em Vale (VALE3). Encerramos o mês com 
exposição líquida em torno de 40%, semelhante ao mês anterior. 

Em renda fixa internacional iniciamos uma posição aplicada em taxas de juros americanas 
(Treasuries de 10 anos) que atua como hedge para um cenário alternativo de caminharmos 
para uma recessão de forma mais acelerada que o previsto (não é nosso cenário base). 
Ainda na linha de hedges, estruturamos também uma posição comprada em inclinação da 
curva de juros no Brasil que tende a se beneficiar caso um cenário de risco fiscal mais adverso 
se materialize e/ou uma recessão aguda reduza os juros curtos no Brasil. 

Performance Attribution 
   

  Julho 2022 
Renda Variável 2.01% 1.05% 

Brasil 1.85% 0.07% 
Latam 0.27% -1.10% 
Global -0.11% 2.08% 

Volatilidade 0.38% -0.53% 
Brasil 0.38% 0.80% 
Latam 0.00% 0.00% 
Hedge 0.00% -1.33% 

Juros 0.15% 2.03% 
Brasil -0.02% -1.33% 
Global 0.16% 3.36% 

Moedas -0.09% -0.08% 
Latam -0.52% -0.30% 
Global 0.00% -0.22% 
Brasil 0.43% 0.44% 

Commodities 0.03% 0.33% 
Caixa 0.42% 3.81% 
Custos  -0.18% -1.93% 
      
Total 2.71% 4.70% 
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Em moedas realizamos o stop da posição comprada em CLP x MXN e iniciamos uma nova 
posição comprada em BRL x USD dado a boa assimetria, o carry elevado e uma eventual 
redução de prêmio de risco de Brasil após eleições. 

 

Estratégia Long Biased  

O fundo Trafalgar Royal Long Bias FIC FIA apresentou rentabilidade de 7,14% no mês de Julho. 
Acumula nos últimos 12 meses -19,92% e 41,29% desde o início. 

A bolsa brasileira em julho refletiu a recuperação global dos ativos de risco pelo mundo, assim 
como alguns vetores locais (inflação, juros e atividade) também melhoraram as perspectivas 
para as cias mais ligadas à economia doméstica. 

De forma geral não observamos grandes mudanças de cenário vis-à-vis o que comentamos 
após a derrocada do mês anterior, ou seja, continuamos enxergando a bolsa brasileira (de 
forma agregada) como um ativo bastante descontado, com bons fundamentos e sem 
grandes problemas de alavancagem ou liquidez. O desafio para a recuperação da bolsa na 
verdade reside menos em seus próprios fundamentos básicos (lucros, margens, crescimento 
etc.) e mais no elevado custo de capital, consequência dos juros reais elevados. 

Em termos setoriais vale ressaltar que, em função do ciclo econômico global, é possível que 
já tenhamos visto o pico dos preços de commodities. Confirmado este cenário podemos estar 
diante de uma redução relevante de ebitda e lucro das cias brasileiras de commodities, que 
por sua vez possuem um peso muito relevante no índice Bovespa. Por outro lado, a atividade 
doméstica mais forte, a baixa alavancagem e a resiliência/ganho de market share das 
maiores e melhores cias listadas tendem a amenizar a queda de lucro agregada do índice 
Bovespa. 

Na carteira micro realizamos alterações importantes, reduzindo substancialmente a 
exposição ao setor de commodities (ainda relevante) e aumentando setores resilientes 
ligados à economia doméstica como bancos e utilities. Finalizamos o período com alocação 
líquida comprada em torno de 100% e com posições em outros mercados (semelhantes às 
descritas para o fundo de retorno absoluto) que auxiliam no equilíbrio, hedge e busca por 
alfa do portfólio. 
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As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem 
qualquer tipo de recomendação de investimentos, oferta ou distribuição de cotas de fundos de 
investimento ou qualquer outro valor mobiliário por parte da Trafalgar. A Trafalgar não comercializa nem 
distribui cotas de Fundos de Investimentos. Os fundos citados neste material podem ter suas cotas 
comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos 
para aplicação ou resgate, e telefones para atendimento ao cliente. Verifique com o Distribuidor se a 

liquidação financeira e conversão dos pedidos de aplicação e resgate destes fundos ocorrem em data diversa do respectivo pedido. 
A Trafalgar não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes da utilização das informações contidas neste material por terceiros. 
Este material pode conter informações destinadas a destinatário(s) específico(s) e com propósito(s) específicos. Caso você não seja 
o receptor correto, solicitamos que desconsidere este material e comunique imediatamente o remetente sobre o equívoco. É 
proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesse material. Caso exista alguma 
dúvida sobre as informações aqui contidas, favor contatar seu distribuidor e/ou consultor. Os fundos citados são supervisionados e 
fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários CVM (Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br). A aplicação em 
fundos de investimento apresenta riscos para os investidores, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais e a consequente 
perda do capital aplicado. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo 
de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Leia o regulamento e a lâmina de informações essenciais antes de investir e para 
mais informações consulte o website do administrador (www.intrag.com.br) e da cvm (www.cvm.gov.br). Rentabilidade passada não 
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída (quando 
aplicável). Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. 
Estes fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos são administrados pela Intrag 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (CNPJ: 62.418.140/0001-31) e sua custódia, tesouraria e escrituração de cotas é de 
responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04). Dúvidas, reclamações e sugestões, fale com o seu distribuidor. Se 
necessário, entre em contato com o administrador (11) 3072-6109, dias úteis, das 9 às 18h, ou utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos 
os dias, 24h, ou o Contato (www.intrag.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra 
à Ouvidoria Corporativa Itaú Unibanco 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes 
auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24h todos os dias. 
Trafalgar Victory FIC FIM (CNPJ: 28.581.175/0001-59); Classificação Anbima: Multimercado Estratégia Macro; Objetivo: buscar a 
valorização de suas cotas no longo prazo, preferencialmente através de aplicações em cotas de fundos de investimento de diversas 
classes que investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, conforme previsto em Regulamento do 
fundo; Público-alvo: investidores em geral que estejam dispostos a aceitar os termos e condições descritas no regulamento do fundo 
e legislação em vigor; Cota de aplicação: D+1 (cota de fechamento / dias úteis), cota de resgate: D+30 (cota de fechamento / dias 
corridos), liquidação do resgate: D+1 (dias úteis) da cota do resgate; Tributação: Não há garantia de que este fundo terá o 
tratamento tributário para fundos de longo prazo (para possibilitar o benefício das alíquotas decrescentes de IRF concedidas aos 
cotistas de fundos classificados como Longo Prazo, conforme previsto na legislação, a Trafalgar buscará manter a carteira com prazo 
médio superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Todavia, caso este objetivo não seja atingido, haverá alteração do 
tratamento tributário dos cotistas e consequente pagamento de IRF com alíquotas mais altas, conforme regulamento do FUNDO e 
legislação em vigor). 
Trafalgar Royal Long Bias FIC FIA (CNPJ: 41.360.111/0001-96); Classificação Anbima: Ações Ativo Livre; Objetivo: buscar a valorização 
de suas cotas no longo prazo, preferencialmente através das aplicações de seus recursos em cotas de fundos de investimento 
classificados como “Ações”, conforme previsto no Regulamento do fundo; Público-alvo: investidores qualificados que estejam 
dispostos a aceitar os termos e condições descritas no regulamento do fundo e legislação em vigor; Cota de aplicação: D+1 (cota 
de fechamento / dias úteis), cota de resgate: D+30 (cota de fechamento / dias corridos), liquidação do resgate: D+2 (dias úteis) da 
cota do resgate; Tributação: Renda Variável. O fundo Trafalgar Royal Long Bias FIC FIA (“ROYAL”) foi constituído a partir da 
incorporação da parcela cindida do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam FIC FIA (CNPJ: 26.406.529/0001-01) (“ROYAL LT”) ocorrida 
em 07-jun-2021. O fundo Trafalgar Royal Long Bias Master FIA (CNPJ: 41.301.308/0001-54) (“ROYAL MASTER”), fundo investido pelo 
ROYAL, foi constituído a partir da incorporação da parcela cindida do fundo Trafalgar Royal Long Bias Latam Master FIA (CNPJ: 
26.470.533/0001-20) (“ROYAL MASTER LT”), fundo investido pelo ROYAL LT, ocorrida em 07-jun-2021. 

Retorno Absoluto Mês Ano 12 meses 24 meses
Desde o 

início
PL Atual Início

  Trafalgar Victory FIC FIM 2,71% 4,70% 2,23% 3,64% 14,74% R$ 61,457,543 03/05/18

  % CDI 259,93% 73,05% 24,54% 31,42% 59,23%

Long Biased Mês Ano 12 meses 24 meses
Desde o 

início
PL Atual Início

  Trafalgar Royal Long Bias FIC FIA 7,14% -6,41% -19,92% -8,52% 41,29% R$ 60,862,467 29/03/18

  IPCA + 6% a.a. -0,11% 8,43% 16,76% 34,80% 66,69%

Indicadores Mês Ano 12 meses 24 meses

  CDI 1,03% 6,49% 9,40% 12,06%

  IBOVESPA 4,69% -1,58% -15,30% 0,25%

  IPCA + 6% -0,11% 8,43% 16,76% 34,80%


