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Comentários

Um mês de cautela. Essa foi a principal percepção nos mercados

mundialmente, na medida que a eleição americana se aproxima, o risco fiscal

brasileiro dilata e a pandemia da COVID-19 segue seu caminho. O

comportamento dos ativos de risco foi de correção.

No internacional, o recuo das bolsas americanas, especialmente nas

empresas de tecnologia, após uma sequência de altas foi visto como um

respiro pelos mercados. O foco agora está integralmente nas eleições, que

esquentaram com o primeiro debate entre Trump e Biden. As pesquisas

indicam favoritismo para Biden, no ponto que superamos os 30 dias para o

embate. O fator que pode alterar a corrida é a recente infecção do atual

presidente pela COVID-19 e os possíveis reflexos no eleitorado.

No quesito atividade as surpresas são positivas. Tanto na Europa, EUA e Brasil

os índices apontam para fluxos crescentes, o que sugere de fato uma

recuperação econômica acelerada. Mesmo com esses dados positivos, a

propensão aos estímulos fiscais e monetários ainda existe de forma relevante,

sem qualquer sinalização que serão cessados em um horizonte curto de

tempo.

No Brasil, mais uma vez as ameaças fiscais formaram o centro do debate. Ao

olhar o histórico do país no século, fica clara a importância da figura do

comprometimento ao rigor fiscal como alicerce para a confiança nos

investimentos brasileiros. Em 2012, o início de propostas populistas culminou

com o descontrole dos gastos e a perda do grau de investimento em 2015.
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Entretanto a rota foi rapidamente corrigida com a figura do Teto de Gastos,

novamente trazendo perspectiva de solvência para a dívida pública brasileira,

mesmo que naquele momento apresentava crescimento pelos déficits, que

seriam revertidos com o passar dos anos. O ano de 2019 teve a Reforma da

Previdência, discutida há anos como mais um movimento positivo no quesito

das contas públicas.

Até que veio a pandemia. Naturalmente, gastos extraordinários foram

incorridos na busca por amenizar os efeitos na renda, especialmente de

autônomos e daqueles mais frágeis economicamente. Porém, tais gastos

teriam essência temporária, que apesar de impactar em déficit relevante nas

contas deste ano, não modificariam a trajetória de longo prazo do

endividamento nacional.

O grande risco nasce quando o temporário passa a ser prorrogado e

convertido em programa de Governo. Tal movimento, capitaneado pelo

executivo aponta para uma ameaça relevante na amarra de sustentação da

confiança dos mercados, o Teto de Gastos.

Em um cenário de rompimento do Teto, o natural é que o Banco Central (BC)

seja forçado a aumentar os juros, em um contexto de alto desemprego e

baixa atividade econômica, para voltar ao controle da política monetária, que

seria impactada, especialmente com stress na curva de juro futuro e no

câmbio. Ou seja, um aumento nos gastos seria impacto recessivo para

economia e de volatilidade nos ativos de risco.
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Existindo o teto de gastos, está mantida a sinalização da prescrição futura de

que o juro ficará baixo por bastante tempo. No cenário de ruptura do teto,

essa premissa seria imediatamente retirada e, a partir daí, o BC teria de atuar

para amenizar uma eventual alta no dólar, abertura de juros futuros e difícil

rolagem de dívida. Nessa linha, mantemos atenção para os movimentos

advindos de Brasília, atentos às sinalizações dadas pelos agentes, cientes que

qualquer movimento de conciliação ou ruptura será fundamental para a

alocação de recursos.
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Convicção e fundamentos
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Classes Tipo Abaixo Neutro Acima Fundamentos Mudança

Pré-fixada

Conforme vimos em setembro,  em 

movimentos de dificuldade, essa classe 

de ativo sofreria. Justificamos nossa 

posição abaixo da média histórica pela 

baixa relação de risco x retorno.

Pós-fixada

Os ativos pós-fixados geram pouca 

atratividade, dado cenário de Selic à 

2,00%a.a..Os ativos de crédito privado, 

entretanto fornecem oportunidades. 

Atenção especial para o deságio nas LFT.

Inflação

Mesmo com as ameaças de inflação 

relativamente controladas no curto 

prazo, os títulos ainda fornecem prêmio 

interessante, especialmente nos 

vencimentos mais curtos, com atrativa 

relação de risco e retorno.

Apesar do recuo no mês, a bolsa se 

mantém interessante.  A mudança nessa 

convicção seria vista pelo rompimento do 

Teto de Gastos.

A gestão ativa dos fundos multimercados, 

especialmente no mercado de juros, 

favorece alocação nesse momento. A 

amplitude de mandato permite capturar 

oportunidades diversas, inclusive no 

mercado internacional.

Renda fixa

Ações

Multimercados


