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Comentário do Gestor
Outubro/2017
Caro Cliente,
O mês de outubro foi significativamente positivo para os mercados de risco globalmente. A razão disto deve-se a
uma combinação de menor tensão política do que nos meses anteriores com uma percepção mais clara de que o
crescimento das economias desenvolvidas mais relevantes (EUA, Europa, Japão e China) está se consolidando, e
agora de uma maneira mais alinhada. Praticamente todas as bolsas internacionais tiveram alta, assim como o
preço de várias commodities. O Brasil pegou uma carona neste cenário benigno internacional até um pouco além
da metade do mês, quando, de novo, o risco político trouxe aversão a risco. Neste caso, o enfraquecimento da
base política de Temer com a segunda votação da denúncia feita pelos sócios da JBS e a divulgação das primeiras
pesquisas eleitorais geraram desconforto, principalmente ao investidor estrangeiro. Com isto, a Bolsa zerou o
ganho do mês, os juros futuros ficaram estressados e o dólar subiu perante o real.
No cenário internacional, tivemos vários destaques que deixaram o mercado otimista. Dentre eles, a decisão do
BC Europeu em implementar um programa de recompra de títulos de maneira suave, a renomeação do primeiroministro japonês e a escolha de Jerome Powell por Trump para ser o novo presidente do FED (BC americano),
mostrando continuidade na política econômica daquele país. Vale destacar também a recente valorização do
dólar americano pela expectativa de maior crescimento a ser gerado com a reforma fiscal que está em discussão.
No Brasil, apesar do bom momento macroeconômico de recuperação de atividade e emprego aliado à baixa
inflação, juros mais baixos e a um melhor resultado de conta corrente, mais uma vez a política influenciou os
mercados negativamente. O desgaste do governo com a segunda votação do processo de denúncia de Temer, as
recentes pesquisas eleitorais publicadas e a demora na aprovação da reforma de previdência foram as principais
razões para aumento de aversão a risco pelos investidores, principalmente os estrangeiros. Estes deram bastante
peso a comentários das agências de rating internacionais sobre a piora do risco de crédito brasileiro sem a
aprovação completa de uma reforma da previdência. O próprio calendário eleitoral, com a aproximação da
eleição de 2018, exerce uma forte pressão sobre o time do governo em aprovar a reforma da previdência até o
final deste ano. É verdade que o governo Temer teve êxito em todos os embates até o momento, mas a reforma
da previdência é de longe o menos popular entre eles.
Em relação à alocação nas carteiras globais, mantemos as posições em bonds curtas para evitar perdas com a alta
das taxas do tesouro americano. Também diversificamos as carteiras com a compra de posições em Bolsa na
Europa e no Japão (sempre com posições de hedge em dólar americano), aproveitando o bom momento do ciclo
econômico global. Nas carteiras locais, mantivemos as posições apesar do stress do final do mês. Atualmente, as
posições expostas ao risco estão modestas. Continuamos positivos em relação aos fundamentos econômicos no
Brasil. Entretanto, entendemos que a volatilidade deve aumentar com o início do período eleitoral e
permanecemos monitorando os melhores ativos e timing para atenuar eventuais impactos sobre as carteiras,
principalmente com vistas ao ano que vem.
Em relação ao desempenho no mês, o Ibovespa apresentou variação de +0,02%. O IGP-M variou +0,20%, enquanto
o dólar comercial de venda apresentou variação de +3,36%. O CDI fechou o mês com +0,64% de variação.
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