Outubro/2020

O mês de outubro mostrava uma recuperação em relação ao mês passado até
que a combinação da proximidade da eleição americana, a frustração com o não anúncio de
um pacote fiscal nos EUA e a volta das quarentenas na Europa devido ao novo aumento de
contagio da Covid-19, fez com que os mercados estressassem e a maioria das bolsas
mundiais fechasse no negativo. O Brasil também sofreu o mesmo efeito e, apesar dos bons
resultados das empresas brasileiras, acabou fechando o mês com uma leve queda na Bolsa
(Ibovespa). Os juros futuros ficaram de lado e o dólar e o euro se valorizaram perante o real
na última semana do mês.
No cenário global, as atenções estão todas voltadas à mais disputada eleição
americana dos últimos anos, que, inclusive, pode ter seu resultado atrasado devido a
questionamentos jurídicos sobre o processo eleitoral deste ano, centrado na discussão da
validade dos votos enviados pelo Correio pelos eleitores. Outro evento esperado ainda para
este ano é o pacote fiscal americano de US$ 2 trilhões para fazer face ao desaquecimento da
atividade e alto desemprego com vistas a 2021 naquele país. Finalmente, é importante
também monitorar o impacto na atividade econômica global causado pela volta das
restrições de mobilidade imposta pelos governos na Europa devido a recrudescimento do
Covid-19 (2º onda), que de certa forma era esperada mas não necessariamente tão aguda
quanto foi em março/abril deste ano. Prevemos a continuidade da volatilidade nos dois
últimos meses do ano mas sem mudar o cenário base de recuperação econômica e de juros
e inflação baixos mundialmente.
No Brasil, este mês de outubro foi de paralisia em relação às reformas
necessárias para fazer frente ao desafio fiscal, devido às eleições municipais. Apesar dos
bons indicadores de atividade, de crescimento de crédito, de resultados nas empresas, entre
outros, isto não tem se refletido ainda nos preços dos ativos. A atenção do investidor ainda
está voltada para o desgaste da equipe econômica em depender de medidas políticas
necessárias para as reformas andarem e, ao mesmo tempo, tentar impedir a qualquer preço
o furo do teto de gastos para o ano que vem. Vale destacar também a alta momentânea da
inflação e o discurso ameno (“dovish”) do Banco Central descartando, por hora, uma
possível subida de juros. Com este pano de fundo e menos ruído no cenário externo,
entendemos que há espaço para valorização dos ativos locais, sempre considerando que
haverá responsabilidade fiscal neste governo.
Em relação à alocação nas carteiras globais, mantivemos as mesmas alocações
estratégicas do mês anterior e estamos monitorando qualquer oportunidade tática advinda
do impacto do resultado da eleição americana nos preços do ativos no exterior.
Nas carteiras locais, aprovamos um aumento da alocação em ativos (títulos de
crédito soberano e privado) em IPCA+ considerando o atraente prêmio que atualmente se
paga por estes títulos no mercado e uma inflação marginalmente mais alta.
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