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Caro Cliente,
O mês de agosto é, historicamente, um mês conturbado do ponto de vista de investimentos. Entretanto,
este foi um período extremamente tranquilo (leia-se “baixa volatilidade”) para os mercados, ainda mais
considerando que começamos este ano com previsões de forte alta dos juros do FED e com o temor das
consequências do Brexit na economia mundial. Na realidade, os juros baixos e a alta liquidez mundial continuam a
dar o tom em um globo que cresce pouco, que apresenta inflação baixa e que se aproveita da propensão dos
investidores em tomar risco, já que o retorno em grande parte do mundo desenvolvido hoje é zero ou negativo.
Com isto, as bolsas em geral tiveram resultados neutros ou levemente positivos, com destaque para os
Emergentes que apresentaram altas mais pronunciadas. No Brasil, o tão esperado desfecho do processo de
impeachment aconteceu no prazo esperado. Com isto, a Bolsa se valorizou (mas abaixo do CDI), o dólar ficou
estável e os juros futuros tiveram uma leve queda devido à tomada de lucros no final do mês.
No contexto global, o foco do mercado ficou centrado no discurso e nas decisões do FED. Apesar de visões
contrárias, é bem provável que o FED suba apenas uma vez a taxa até o final do ano. Mesmo assim, o discurso do
governo é de parcimônia, pelo menos até o final deste ano. Temos que lembrar que os EUA passarão por um
período eleitoral no último trimestre e isto poderá ter um impacto fiscal naquele país, ampliando a dificuldade do
FED de tentar prever as variáveis macroeconômicas para 2017. O destaque positivo neste mês foi que as
economias parecem estar mais alinhadas em torno de uma recuperação econômica (ainda tênue) e que não gera
inflação. As commodities vem se recuperando dos seus piores níveis de preço e os Emergentes tem finalmente
apresentado dados positivos, seja na parte econômica e/ou política.
No Brasil, após as Olimpíadas, tivemos o impeachment no Senado. O script da novela está sendo levado
conforme previsto pelas lideranças, com vistas às eleições da situação (PMDB+PSDB) em 2018. Mas é preciso
combinar com os russos... Ou seja, caso o esforço fiscal não seja efetivo e célere, esta lua-de-mel com o mercado e
os parceiros globais resultará em um precipício onde a inflação e a recessão voltarão com força. Para isto não
acontecer, a aprovação de medidas nada populares de limitação de gastos públicos, de privatizações/concessões
e/ou de aumento de impostos (nesta ordem) terão de ser imediatos, pois os números fiscais estão em níveis
extremamente negativos e preocupantes. O governo tem um bom time para executar esta empreitada e a sorte
de estarmos em um bom momento global (alta liquidez), mas não há espaço para tropeços e atrasos devido aos
meandros da velha política Brasileira. Há sim o risco de afugentarmos o investidor estrangeiro e aumentarmos a
nossa – já deteriorada – condição de devedor de alto risco de crédito. A ver os próximos capítulos...
Em relação à tomada de decisão das carteiras, nas globais estamos saindo de uma alta exposição em
caixa, indo para bonds americanos, Preferreds e dívida de emergentes como alocações principais. Estamos
monitorando o melhor momento para retornar aos nossos setores americanos favoritos (tecnologia e healthcare)
e também, de acordo com a carteira, iniciar a compra de ações de mercados emergentes. No Brasil, acreditamos
em uma saída positiva deste governo, nos preocupando com o timing de alinhamento com o cenário externo. Por
isto, continuamos fortemente alocados em Pré-fixados (NTNBs e NTNFs), onde entendemos que a relação risco x
retorno é a mais adequada, além da posição tradicional em títulos em CDI/CDI+ de emissores com bom risco de
crédito.
Em relação ao desempenho no mês, o Ibovespa apresentou variação de +1,03%. O IGP-M variou +0,15%,
enquanto o dólar comercial de venda apresentou variação de +0,04%. O CDI fechou o mês com variação de
+1,21%.
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