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Maio: commodities, reabertura e auxílio mitigando cenário adverso 

Influenciado pela forte performance dos setores financeiro e de commodities em geral, o Ibovespa apresentou alta 
de 3.22% em maio, recuperando parte da queda de 10% de abril, acumulando nos primeiros cinco meses alta de 
6.23%. Apesar da performance positiva do Ibovespa em maio, o índice de small caps apresentou, novamente, retorno 
negativo no mês (-1.82%), acumulando queda no acumulado do ano de -4.02%. Do lado macro, dados mais 
consistentes de atividade econômica no Brasil, influenciados pelo movimento de reabertura econômica e auxílios 
econômicos, continuam a impactar positivamente projeções de crescimento para o ano corrente, ao mesmo tempo 
que a expectativa de juros elevados cobra seu pedágio nas expectativas de crescimento de 2023.  

Vislumbramos um junho volátil, com o começo do quantitative tightening nos Estados Unidos. Apesar de não antecipar 
postura mais restritiva por parte do Federal Reserve, acreditamos que o Banco Central americano continuará a 
sinalizar a necessidade de condições financeiras apertadas para a manutenção do processo de desinflação. Nesse 
contexto, dados indicativos mais fracos (ex. setor imobiliário) devem ratificar a precificação atual de duas altas de 
50bp nas reuniões do FOMC de junho e julho. Na China, o movimento de reabertura após severo lock-down deve 
coexistir com novas medidas de estímulo econômico. Enquanto no Brasil, dados fiscais e de atividade melhores na 
margem devem se contrapor ao "início" da corrida eleitoral no preço dos ativos. Diante do atual cenário, favorecemos 
exposição a commodities por conta de estímulos econômicos na China, reduzimos marginalmente nossa exposição 
a empresas estatais, ao mesmo tempo que mantivemos investimentos em teses com sólidos fundamentos. Por fim, 
aumentamos nossa posição de caixa para fazer frente a investimento que planejamos fazer na privatização da 
Eletrobrás. 

Frontier Ações: ganhos de 1,89% em maio e de 6,58% no acumulado do ano. 

O Frontier Ações FIC FI teve alta de 1,89% no mês, contra performance de +3,22% do Ibovespa e de -1,82% do índice 
de small caps. No ano, o fundo acumula ganho de 6,58%, superando o Ibovespa (+6,23%) e o índice small caps (-
4,02%). Entre os destaques positivos, destacamos nomes mais líquidos, como o setor bancário (com alta de 10-
14%) e empresas do setor de consumo discricionário, como Lojas Renner (+12%) e Localiza (+9%), ainda 
repercutindo resultados acima do esperado. Com alta de 14% no mês, Eneva foi outro destaque, fruto de alocações 
inorgânicas de capital. Entre os detratores, estão posições menores como CVC e Hapvida, com queda de 18-23%, 
refletindo riscos de travessia no caso da CVC e pior sinistralidade e perspectiva de crescimento na Hapvida. 

Frontier Long Bias: -0,17% no mês contra +3,22% do Ibovespa e -1,82% do small caps. 

Além das posições em ações mencionadas acima, a performance de maio do Frontier Long Bias foi afetada por 
perdas de 0,37% no nosso portfólio global e de 0,24% no nosso macro discricionário. O banco central americano 
continua no processo de aperto das condições financeiras para trazer a inflação para a meta e inicia, agora em 
junho, o processo de desmonte do seu balanço. Esse ambiente nos remete a períodos menos favoráveis para a 
estratégia de paridade de risco e optamos por reduzir parte da nossa exposição a bolsa americana e uma parcela 
menor da nossa posição em títulos públicos dos EUA. 

         Obrigado pela confiança,                                                                                                                        
Frontier Capital 

Comentário Mensal de Maio de 2022 



 
 

 
 

R: Funchal, 263, sala 53  •  São Paulo, SP  CEP: 04551-060  •  +55 11 3845-1717  •  contato@frontiercap.com.br  •   www.frontiercap.com.br  

 
 

 



 
 

 
 

R: Funchal, 263, sala 53  •  São Paulo, SP  CEP: 04551-060  •  +55 11 3845-1717  •  contato@frontiercap.com.br  •   www.frontiercap.com.br  

 
 

 



 
 

 
 

R: Funchal, 263, sala 53  •  São Paulo, SP  CEP: 04551-060  •  +55 11 3845-1717  •  contato@frontiercap.com.br  •   www.frontiercap.com.br  

 
 

 


