Agosto/2019

Como não poderia deixar de ser, e depois de tantos meses de bons resultados, o mês
de agosto trouxe uma aversão ao risco pelos investidores basicamente devido a fatores
externos, o que gerou queda em praticamente todas as bolsas mundiais. A (i) piora na
relação comercial entre EUA-China agravada por retaliações de aumento de tarifas e
restrições setoriais pelos dois governos, e (ii) o evento de reestruturação da dívida na
Argentina, serviram para reforçar um cenário menos róseo para o crescimento mundial e
testar a convicção dos investidores em ativos de risco, principalmente em relação aos países
emergentes. O Brasil, até por ser um mercado líquido, representativo entre os emergentes e
principal parceiro comercial da Argentina, capturou uma grande parte deste cenário
negativo. Mesmo com a melhora nos últimos dias e sem um agravante no cenário local, a
Bolsa fechou em queda, os juros mais longos reverteram a tendência de baixa dos últimos
meses e o real sofreu uma forte depreciação perante o dólar americano, seguindo a
tendência mundial.
No cenário global, fica cada vez mais clara a probabilidade de um desaquecimento
na atividade e mais dúvidas em relação à capacidade dos Bancos Centrais em conseguirem
reverter esta tendência apenas com política monetária estimulativa (leia-se: queda de juros).
Um terço dos títulos globais já tem retorno negativo para o investidor, dando pouca margem
de manobra para os BCs terem eficácia na sua estratégia. Os EUA, e principalmente seu
mercado consumidor, resistem a esta tendência ainda gerando emprego e crescimento.
Mas, se a guerra comercial continuar, este último bastião também poderá ser derrubado. A
pressão em cima do FED (BC americano) para que derrubem os juros vem não só de
investidores e corporações, mas agressivamente de Donald Trump, com vistas às eleições do
ano que vem naquele país.
No Brasil, tivemos notícias boas no campo econômico como o crescimento do PIB
(0,4%) no segundo trimestre, mas ruim no que se refere à imagem do Brasil no exterior, com o
advento das queimadas na região amazônica. Não só pelo risco imagem, mas também pela
possível retaliação comercial de países compradores de nossos insumos locais devido não
só ao incidente em si, mas também à confusa estratégia tomada pelo governo em relação
às queimadas recentes. Entendemos que com o tempo este assunto se dissipará e os
investidores voltarão a prestar atenção na agenda positiva do governo que inclui a
finalização da aprovação da reforma da Previdência pelo Senado, o início da votação da
reforma tributária e o prosseguimento dos processos de privatização e concessões do
governo. Vale destacar que o mercado neste mês duvidou da possibilidade de o BC brasileiro
continuar sua trajetória de queda dos juros, o que não concordamos, já que a inflação não
deverá ser impactada mesmo com a surpreendente desvalorização do real perante dólar
americano.

Em relação à alocação global,
continuamos com nossa estratégia de
aumentar a liquidez e reduzir o risco nas
carteiras, inclusive gerando lucro recente
nas posições de dívida de países
emergentes. Nas carteiras locais, mesmo
com a forte volatilidade do mês,
mantivemos as posições de alocação. Na
alocação tática continuamos a nos
posicionar na venda de dólar e na
compra de renda variável por entender
que os mercados exageraram na
depreciação dos preços destes ativos em
relação ao seu potencial fundamentalista.
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