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Caro investidor,
Lançamos o fundo Upon Global Macro em novembro de 2021 e agora, com 3 meses de funcionamento,
já conseguimos fazer um primeiro balanço da gestão do fundo e de nossa carteira. Pela regulação, ainda
não podemos divulgar nosso resultado e nossa performance. Nessa primeira carta, além de uma
pincelada no cenário que pautou nossa atribuição de performance no mês de janeiro, é válido explorar
o que é provavelmente mais importante do que a rentabilidade: pessoas e processos.

“Compounding”

Algumas coisas na vida seguem uma função exponencial (“power law”). Isso acontece com dinheiro, mas
acontece também com relacionamentos, com conhecimento e experiências. Na construção do nosso
patrimônio pessoal, por exemplo, as decisões tomadas no início do processo são extremamente
importantes, porque as consequências dessas decisões sofrem os efeitos dos “juros compostos”. O
mesmo acontece na construção de empresas. Passaram-se 6 meses entre a fundação da Upon como
gestora e do lançamento do nosso fundo. Nesse período desenhamos, construímos e testamos todos os
nossos processos e juntamos uma equipe extremamente qualificada em todas as frentes. Foi um
processo longo, mas acreditamos que é extremamente importante já nascermos estruturados,
internacionais, com uma boa governança interna e com uma equipe sênior composta por brasileiros e
estrangeiros: o conhecimento sofre os efeitos dos juros compostos. A indústria de gestão fiduciária não
é um business de curto prazo. Não estamos em uma corrida de 100 metros rasos, estamos correndo uma
maratona e construímos um time e uma estrutura para gerar resultados consistentes no longo prazo.
No livro Thinking in Bets, a jogadora de poker e psicóloga Annie Duke fala sobre o que é uma aposta:
uma decisão sobre um futuro incerto. Existem dois elementos que compõe o resultado de uma aposta:
sorte e a qualidade das nossas decisões. Nem sempre uma boa decisão resulta em resultado positivo, e
nem todo resultado positivo é consequência de uma boa decisão. Portanto, utilizar nosso resultado
como única métrica de sucesso e único feedback dos nossos processos de investimento seria
extremamente irresponsável, e nos roubaria oportunidades importantíssimas de aprendizado – e ao
levarmos em conta os efeitos da distribuição power, os resultados disso no longo prazo são enormes.
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Dessa maneira, estabelecemos mecanismos para transformar os dados de investimento em estatísticas
para avaliação do desempenho dos nossos PMs. Assim, podemos identificar oportunidades de melhora.
Ainda, além do controle quantitativo de risco, estabelecemos um processo qualitativo para acompanhar
o trade e garantir accountability. Dessa maneira, evitamos que decisões de investimento sejam tomadas
com base em vieses emocionais. Isso é parte das estratégias internas de agregação de ganhos marginais,
buscando o aprendizado e aperfeiçoamento constantes.
É nisso que acreditamos e buscamos implementar em todos os nossos processos, reduzindo a
viscosidade em todos os fluxos de atividades e informações e buscando melhoria contínua. Isso se traduz
em maior responsabilidade, alinhamento e transparência tanto na estrutura interna da empresa quanto
no fundo que oferecemos para nosso investidor. On and up, up and onwards. Essa é a Upon Global
Capital.

O mês de janeiro
Temos observado uma tendência de retirada de estímulos, ligada principalmente à persistência das
pressões inflacionárias e à redução de incertezas em relação a variante Ômicron do Covid, que se
mostrou mais branda do que o esperado – especialmente entre os vacinados. Além desse movimento
de aperto monetário, houve um aumento do risco geopolítico com a escalada das tensões entre Rússia
e Ucrânia. Esses dois fatores colaboraram para o aumento do prêmio de risco em diversos ativos.
O mercado tem se mostrado complacente: altos níveis de valuation das bolsas e a baixa volatilidade de
ativos como moedas de países desenvolvidos, por exemplo, mostram que os ativos não estão refletindo
as incertezas nos seus preços. Nosso portfólio refletiu essa visão e capturou esse aumento do prêmio de
risco com posições que se beneficiaram de uma correção no nível nominal dos ativos e de um aumento
substancial das volatilidades implícitas de moedas e equities.
O BoE (Bank of England) iniciou o ciclo de aumento de juros em dezembro, e o ECB (European Central
Bank) anunciou que o programa de compras de ativos, implementado como resposta à pandemia, deve
encerrar em março. Em relação aos Estados Unidos, os dados de emprego de janeiro vieram acima do
esperado, bem como os de inflação – os CPIs de janeiro tiveram o maior aumento anual desde 1982.
Acreditávamos que o FED teria uma visão mais hawkish ainda em dezembro, o que se concretizou
somente em janeiro. Nesse cenário inflacionário, que penaliza juros reais e acomodação, países como
Chile e Brasil, que iniciaram seus processos de aperto há mais tempo, se beneficiaram.
Em relação às commodities, observamos também um rally no preço do petróleo, motivado pelo
desbalanceamento de oferta e demanda. A queda brusca na demanda de petróleo e a subsequente
redução abrupta no preço do barril no início da pandemia em 2020 provocou diversas perdas para as
empresas petrolíferas, que reduziram os investimentos (CaPEx) para preservar sua saúde financeira.
Além disso, as tensões geopolíticas relativas à invasão da Ucrânia, bem como entre Estados Unidos e Irã,
trazem incerteza à oferta do petróleo russo e iraniano. O processo de alocação de recursos para
commodities energéticas não renováveis deveria refletir preços mais altos de petróleo e outros
hidrocarbonetos.
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Além de impactar os preços do petróleo, a possibilidade de sanções à Rússia, que representa 33% do gás
natural e 25% do petróleo importado pela Europa, também tem impacto nos preços da energia para os
consumidores finais na Europa, o que contribui para a piora do ambiente inflacionário da região. O ECB
sinalizou que não deve iniciar um processo de aumento de juros esse ano, mas algumas autoridades
monetárias da região discordam e seguiremos atentos a esses movimentos.
Vale sinalizar que na contramão desse movimento de aperto monetário temos a China, que reduziu a
LPR (taxa básica de juros para empréstimos) pela primeira vez em quase 2 anos, depois de dados fracos
de consumo e do setor imobiliário em dezembro.

Posicionamento
Em FX, nos beneficiamos de posições compradas em volatilidade de Iene e Euro, devido à grande
assimetria das volatilidades implícitas. Em Equities, nos beneficiamos com a queda do SPX. Em
Commodities, nos beneficiamos de posições compradas em petróleo e cobre. Em Rates, reduzimos
posições tomadas em juros.
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A Upon Global Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter
exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Upon Global Capital. A Upon Capital não se responsabiliza por
decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais
especializados por ele contratados, para opinar e decidir. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas,
podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e outros riscos não mencionados neste material. Fundos Multimercados com renda variável podem estar expostos a
significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí recorrentes. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de
Informações Essenciais e o Regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE DO ADMINISTRADOR. Administrador: BTG Pactual SF SA DTVM (CNPJ:
59.281.253/0001-23). Endereço: Praia de Botafogo, 501, 5 º Andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-911. www.btgpactual.com. SAC: sh-atendimento@btgpactual.com ou 0800-722-004.
Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com.
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