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Comentários

Tendo em vista que março foi o mês da disseminação do Coronavírus pelo
mundo, com terríveis consequências na vida das pessoas e nos preços dos
ativos financeiros, tivemos o pior primeiro trimestre da história dos mercados
globais.

A rápida dispersão do COVID-19 produziu uma conjuntura incomum, uma vez
que as grandes economias mundiais se prepararam para um cenário de
guerra e passaram a adotar medidas de contenção de movimentação de
pessoas para evitar o colapso dos seus sistemas de saúde, bem como medidas
econômico-financeiras para mitigar a queda da atividade econômica.

A pandemia é um choque natural fundamentalmente temporário. As doenças
infecciosas que nos chegam em forma de epidemias, se transmitem rápida e
eficazmente de pessoa contaminada para as saudáveis que estão próximas, e
com isso a população inteira fica exposta em pouco tempo. São “doenças
agudas”, isto é, em um curto período, ou as pessoas morrem ou se recuperam
completamente, sendo que as que se recuperam desenvolvem anticorpos
que as deixam imunes, possivelmente para o resto da vida.

As políticas de contenção de movimentação de pessoas diminuem a
velocidade de disseminação do vírus evitando a sobrecarga do sistema de
saúde, porém implicam em sérios choques de natureza econômica. Os
impactos econômicos globalmente esperados se igualam ou superam em
magnitude os observados na crise financeira de 2008.
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O aumento do sentimento de incerteza e o rápido crescimento no número de
casos no Ocidente, aliado à capacidade limitada de geração de respostas ao
problema – colapso do sistema de saúde versos colapso da atividade
econômica – foi refletida imediatamente nos preços de todos os ativos,
inclusive nos ativos considerados “seguros”, evidenciando uma corrida
desenfreada por liquidez. A magnitude e o movimento repentino forçaram
pacotes e estímulos fiscais e monetários pelos agentes governamentais no
mundo todo, a fim de suavizar a queda da atividade à frente. Ou seja, as
condições financeiras foram afrouxadas para preservar o funcionamento
adequado dos mercados.

No início das discussões sobre como o Brasil reagiria à pandemia e seus
impactos, houve um risco adicionado ao conturbado cenário, qual seja: uma
tensão política entre Executivo e Legislativo evidenciado pela derrubada, em
sessão conjunta de deputados e senadores, do veto do presidente Jair
Bolsonaro a um projeto de lei que aumentava o limite de renda para
concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com impacto fiscal de
R$ 20 bilhões ao ano.

Apesar dos ruídos políticos e na mesma direção das demais economias,
medidas monetárias e fiscais têm sido adotadas pelo governo, para garantir a
sobrevivência das empresas e dos consumidores durante esse período de
incerteza, contrabalanceando o impacto econômico das medidas de
contenção locais.

No âmbito fiscal, o panorama das contas públicas brasileiras sofrerá uma
piora através da queda da arrecadação e da necessidade de gastos
extraordinários. Dessa forma, o nível de endividamento do país sofrerá uma
elevação de nível. É primordial que os gastos extraordinários sejam
direcionados apenas para esse período de crise, não se tornando gastos
permanentes.

Por enquanto, continuamos em um ambiente de grande incerteza, com baixa
visibilidade dos acontecimentos futuros, em especial no que tange à extensão
dos impactos econômicos da pandemia, uma vez que não se tem previsão da
duração das medidas de contenção adotadas e qual será a estratégia para a
retomada da movimentação das pessoas e da atividade econômica.
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No entanto, os diversos estímulos monetários e fiscais já anunciados, bem
como a disposição das autoridades em atenuar o choque sobre a economia,
devem contribuir para uma futura recuperação, mas temos que vislumbrar o
fim desse choque. Além da volta para uma situação de normalidade
devemos acompanhar as ramificações políticas dessa crise para o Brasil, e
observar se as sequelas serão apenas humanitárias, econômicas e
financeiras.

Em relação ao portfólio temos acompanhado com muita atenção a evolução
da pandemia e de suas terríveis consequências na vida das pessoas e nos
preços dos ativos financeiros. O real impacto do COVID-19 sob o ponto de
vista econômico-financeiro ainda é uma incógnita, uma vez que altera o
comportamento dos agentes econômicos de maneira desconhecida. Por isso,
temos feito movimentos de balanceamento de portfólios e acreditamos que
momentos como a atual evidenciam a importância de posições
diversificadas. Nossa maior preocupação em momentos como este é
resguardar os interesses de nossos investidores, através de uma gestão
responsável e criteriosa, privilegiando, na medida do possível, a proteção do
patrimônio e prezando pela consistência de resultados no longo prazo.


