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Os preços dos ativos moveram-se fortemente e favoravelmente 
no mês de outubro. Apesar do ruído político, o mercado nacional 
amplificou a menor aversão a risco externa e confirmou uma de 
nossas teses de que qualquer melhora de humor externo seria 
refletida mais que proporcionalmente nos ativos brasileiros.

Essa movimentação forte e atípica dos preços no mês provocou 
movimentações táticas em quantidade incomum em nossas 
carteiras de investimentos.

Primeiramente, no mercado de renda fixa pré-fixada, nossa 
posição alavancada, que representava cerca de 10% das 
carteiras, maturou em função do novo movimento de cortes 
de juros do banco central, que praticamente garantiu mais 
um corte de 0,50% ao ano na taxa básica da economia para a 
próxima reunião de política monetária.  Embora o tom do Banco 
Central seja de moderação do ritmo de cortes da próxima 
reunião em diante, nos parece claro que o nível de juros que se 
estabelecerá no Brasil para 2020 será fortemente estimulativo 
para a economia.

Nos arriscamos a dizer que, mesmo com o apetite anêmico 
por tomada de empréstimos e investimentos visto até agora, 
principalmente pelo lado das empresas, parece altamente 
improvável que a atividade econômica não mostre sinais de 
recuperação no ano que vem. Isto posto, o mercado atingiu o 
patamar nominal de 4,50% ao ano para títulos pré-fixados com 
vencimento em janeiro de 2021 (Gráfico 1). Assim, consideramos 
a missão cumprida nesse mercado e encerramos a posição com 
ganhos expressivos. No entanto, apesar do sucesso até agora, 
resolvemos vender esses títulos por considerar que prêmios 
adicionais, a partir desse ponto, tornam-se menos atraentes e, se 
de fato permanecermos com juros tão baixos por tanto tempo, 
haverá oportunidades interessantes em outras classes de ativos.

No mercado de ativos ligados à inflação, obtivemos também 
ganhos relevantes, principalmente nos títulos de vencimento 
mais longos como os de vencimento em 2035 e 2050. Os 
títulos de juros reais tiveram forte valorização e papéis a 
vencer em 2050, hoje projetam juros sobre a inflação próximos 
a 3,00% ao ano (gráfico 2). Cabe aqui uma reflexão, este valor 
já é compatível com a média de juros reais entre os países 
emergentes em nível neutro, isto é, em momentos em que os 
bancos centrais consideram as taxas de juros compatíveis 
com a estabilidade das taxas de inflação. O Brasil sempre 
trabalhou com taxas acima da média dos emergentes e, para 
2050, deveríamos pensar para além dos ciclos econômicos, 
afinal trata-se de um prazo bastante longo. Sendo assim, 
pode ser que a taxa de juros reais de longo prazo caia ainda 
mais, mas resolvemos encurtar a posição para vencimentos 
mais próximos de 2028, com uma lógica de reduzir o risco 
nessa classe de ativos e realizar os ganhos consistentes dos 
últimos meses. 

“There can be economy only where there is efficiency.”

Benjamin Disraeli, estadista britânico (1804,1881)

V A I  M E L H O R A R

Fonte: Bloomberg, 31 de Outubro de 2019.

Fonte: Bloomberg, 31 de Outubro de 2019.

Estamos, como vocês podem observar, reduzindo o risco 
em renda fixa, elevando a posição de caixa, com o intuito de 
reduzir a volatilidade e permitir realocações mais dinâmicas 
seguindo a disciplina de termos atingido o objetivo de retorno 
dessas posições.

Acreditamos que a carteira deverá, cada vez mais, buscar 
seus ganhos através de posições em ações que, a nosso ver, 
não atingiram seu nível justo de preço, tendo potencial para 
valorizações adicionais, mesmo estando no nível recorde 
histórico, próximo a 108 mil pontos para o índice Bovespa. 
Desse modo, o deslocamento de recursos financeiros da 
renda fixa para ações por parte dos investidores internos, 
as reformas estruturais, os juros baixos e a perspectiva de 
aceleração econômica ainda jogam a favor dessas posições. 

Gráfico 01:  
Contrato de juros futuros – Janeiro 2021

Gráfico 02:  
NTN-B
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Os riscos seguem sendo a atividade econômica internacional 
e os ruídos políticos internos.

Ressaltamos nesse ponto a contribuição de uma posição 
antecipada que montamos no primeiro semestre desse ano 
ao comprar opções de compra de índice Bovespa ao nível de 
110 mil pontos com vencimento em dezembro. Essa posição 
valorizou-se bastante no mês passado e caminha para entrar 
em preço de exercício, alavancando os ganhos de uma 
posição já estruturalmente maior que a histórica no mercado 
acionário doméstico.

Nossa proteção de carteira continua a ser nas posições 
em câmbio (comprada em dólar) que tem comportamento 
frequentemente contrário em relação aos ativos domésticos 
e reage bem a episódios de aumento da aversão a risco. 
Sabemos da possibilidade de uma forte apreciação do real 
no caso do fluxo financeiro para o país intensificar-se. No 
entanto, nessa hipótese, nossos ativos, notadamente em 
bolsa, tenderiam a responder de forma ainda mais favorável, 
trazendo ganhos líquidos nas posições conjuntas de dólar e 
ações (gráfico 3).

previdência, ajudando inclusive na arrecadação e no humor 
político. A partir de agora, começaria o trabalho para aumentar 
o potencial de crescimento do país no médio e longo prazos. 
Tomara que essa pauta prospere, seria um legado importante 
para o futuro. 

A melhora na eficiência do estado e a redução dos gastos 
públicos são parte de uma agenda necessária, que essa pauta 
consiga destravar recursos do estado sem deixar de fazer as 
funções a que ele se destina e possa alimentar a motivação 
de consumidores e investidores, como já se sabia entre os 
homens de estado na Inglaterra do século XIX.

Fonte: Bloomberg, 31 de Outubro de 2019.

Por fim, vale uma análise fundamental de mais longo prazo. 
O ministro da economia apontou, no início de novembro em 
entrevista, que o objetivo da área econômica do governo a 
partir de agora é trabalhar a reforma administrativa do estado 
com uma agenda dupla de maior eficiência e menor gasto 
fiscal. A reforma do estado a ser proposta parece ser mais 
ambiciosa que a reforma tributária a ser enviada ao congresso. 
As duas são importantes, mas a tributária parece mais difícil 
de tramitar e de permitir espaço para concessões políticas 
negociadas nesse momento mais agudo de fragilidade das 
contas públicas.

Mesmo em relação à reforma fiscal e administrativa, em que 
pese a dificuldade de se aprovar uma agenda dessa magnitude 
com forte oposição na política e na sociedade, o diagnóstico 
provável que a equipe econômica tem é de que o crescimento 
cíclico (de curto prazo) deve vir, alimentado pela queda de 
juros e os primeiros sinais de reformas anteriores como a da 

Gráfico 03:  
Ibovespa e Dólar 2019



D E S I S T I R  J A M A I S

Em sua última reunião de política monetária como presidente 
do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi despediu-se 
deixando as taxas de juros inalteradas e comentando que estava 
orgulhoso de seu mandato de oito anos, afirmando que “isso é 
parte do nosso legado: desistir jamais”.

O legado de Draghi inclui não apenas o resgate da economia da 
Zona do Euro de uma crise de crédito, mas também a redução 
das taxas de juros aos menores níveis históricos e o aumento 
recorde do tamanho do balanço patrimonial do BCE. Draghi 
reconheceu que a economia global sofreu uma mudança de 
paradigma e que a ideia de que os juros devem continuar em 
níveis baixos por muito tempo é, agora, amplamente aceita.  

Muito mudou nos últimos oito anos, não apenas na economia global.

Oito anos se passaram desde os protestos do “Dia da Ira” na 
Síria e a declaração da Cruz Vermelha de que a situação havia 
se transformado em uma guerra civil. Desencadeados pela 
prisão de adolescentes por escreverem grafite, os protestos 
irromperam com demandas por reformas democráticas e pela 
soltura de presos políticos. A aniquilação do país continua até 
hoje, com um saldo estimado de 400 mil mortes.

Recentemente, o presidente chileno Sebastián Piñera anunciou 
que o país não sediaria a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-
Pacífico (APEC) e a Conferência sobre Mudanças Climáticas 
(COP 25) da Organização das Nações Unidas (ONU), que estavam 
marcadas para ocorrer em Santiago, devido aos protestos em 
massa e violência nas ruas. Isso levou ao cancelamento do 
encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping, que 
ocorreria durante a cúpula da APEC, onde potencialmente 
selariam a primeira fase de um acordo cujo objetivo é reduzir as 
tensões da guerra comercial que tem levado à desaceleração da 
economia global. A maior série de manifestações no Chile em 
décadas, que se iniciou com protestos contra um aumento de 
3% nas tarifas de metrô, já contabiliza 18 mortes e 7 mil prisões, 
além de acusações de abusos de direitos humanos por parte 
das forças de segurança chilenas.

Enquanto isso, os líderes da China estão sendo desafiados por 
manifestantes em Hong Kong, que rotulam como perigosos 
separatistas apoiados por potências estrangeiras. Após meses 
de manifestações pró-democracia em Hong Kong, o governo 
chinês anunciou um plano para substituir a atual líder da região 
administrativa especial, Carrie Lam, no começo de 2020, além 
de uma “melhora” no sistema através do qual os líderes de 
Hong Kong são nomeados ou removidos. Ao mesmo tempo em 

que reivindicam eleições diretas para o governo da cidade, os 
manifestantes se mostraram desesperançosos e expressaram 
uma perda de confiança em seus líderes. Existe a possibilidade 
de que o governo chinês introduza leis de segurança nacional, 
conforme descritas em um comunicado que promete “um 
sistema legal e um mecanismo de fiscalização para proteger a 
segurança nacional” em Hong Kong. 

Esses protestos se iniciaram com demonstrações contra 
as propostas que permitiriam a extradição para a China e 
chegaram a reunir mais de 2 milhões de pessoas em seu 
auge. A economia de Hong Kong entrou em recessão pela 
primeira vez desde a crise financeira de 2008, após registrar 
contração de -3,2% no 3º trimestre, que sucedeu uma queda de 
-0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) no 2º trimestre. Ao todo, 
as manifestações já custaram diversas vidas, seja através da 
violência policial ou de suicídios.

No mês passado, o Líbano vivenciou o que está sendo chamado 
de “Revolução de Outubro”, com manifestantes expressando 
descontentamento com os rumos da política e da economia, 
o que pode potencialmente culminar com a queda da ordem 
política do país, que é baseada em seitas. Os protestos 
começaram em resposta a uma série de propostas fiscais 
regressivas que seriam aplicadas a serviços de internet, como 
o WhatsApp, que é amplamente utilizado no Líbano.

Paris também continua a enfrentar ondas de protestos violentos 
e de vandalismo, que começaram no ano passado após um 
aumento no imposto sobre combustíveis, implementado pelo 
governo do presidente Emmanuel Macron.

Movimentos sociais em prol de liberdade política ou de direitos 
econômicos tornaram-se comuns, com dezenas de protestos 
ocorrendo em vários outros países, incluindo Holanda, 
Indonésia, Haiti e Israel. A publicação Capital Economics 
apontou em um artigo recente que, entre 2010 e março de 2018, 
2,700 protestos ocorreram em 25 países emergentes, dos quais 
58 envolveram mais de 50 mil pessoas.

Nos EUA, apesar da resiliência da economia, trabalhadores 
sindicais da General Motors encontram-se em greve há mais 
de um mês. Notavelmente, ao passo em que uma parcela 
dos americanos passa por dificuldades econômicas nas 
últimas décadas, uma pronunciada divisão está sendo criada. 
O presidente Donald Trump é um sintoma, e não a causa, 
dessa divisão. Mesmo sob acusações de ter violado a lei por 
pressionar o presidente da Ucrânia a descobrir informações 
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prejudiciais sobre um rival político, seus apoiadores continuam 
a acreditar que tudo isso não passa de uma “caça às bruxas”.

Por fim, no Reino Unido, o referendo do Brexit continua a 
paralisar o país, e o Parlamento enfrenta um impasse. Os líderes 
da União Europeia concederam nova extensão até 31 de janeiro 
para a data limite do Brexit e o país realizará eleições gerais no 
dia 12 de dezembro, que podem ou não ajudar a resolver o atual 
impasse no Parlamento britânico.

Com celebrações em Berlim para a comemoração do 30º 
aniversário da Revolução Pacífica e da queda do Muro de Berlim, 
me recordo de tantas previsões de prosperidade, diante do 
então chamado “dividendo da paz”.  A fundação para união e 
harmonia que suportava a globalização e livres mercados de 
capitais estão agora dando lugar ao protecionismo. Sofrimento 
econômico e niilismo político incitaram a desconfiança social 
e líderes populistas estão se aproveitando dessa oportunidade 
para desmantelar as instituições democráticas.

Apesar de tudo isso, condições relativamente benignas 
ainda prevalecem na economia global. Porém, com a política 
monetária mantendo-se como a principal ferramenta de gestão 
macroeconômica desde a crise financeira de 2008, vemos 
agora um número de membros de bancos centrais e outros 
economistas sênior defendendo a causa de que políticas fiscais 
devem ser reestabelecidas como a principal ferramenta para a 
gestão de ciclos e sustentação do crescimento econômico.

Conforme o fim de 2019 se aproxima, os mercados financeiros 
registram resultados sólidos, graças ao apoio sincronizado de 
bancos centrais e a uma potencial conclusão da primeira fase do 
acordo comercial entre os EUA e a China. Um acordo melhoraria 
o volume do comércio global e ajudaria diversos exportadores, 
incluindo muitos países europeus, especialmente a Alemanha. 
Isso levaria a uma melhora no sentimento dos investidores e 
ajudaria a limitar a desaceleração do crescimento econômico 
global.

Olhando adiante, podemos apenas especular se governos terão 
capital político para implementar reformas fiscais. O propósito 
da política deveria ser de expressar uma visão para o futuro 
e renovar a crença popular no governo. Porém, com tamanha 
divisão e paralisia nos governos, isso nos parece, na melhor 
das hipóteses, um tiro no escuro. Não obstante, como disse 
Mario Draghi, desistir jamais.

***

Aumentamos nossa posição acima do neutro em renda variável 
americana, tendo em vista o diálogo mais construtivo entre os 
EUA e a China. Também aumentamos moderadamente o prazo 
(duration) da renda fixa em nossos portfólios, ao passo em que 
a taxa de juros dos títulos americanos de dez anos atinge níveis 
acima de 1,8%.
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