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O mês de agosto foi de poucas novidades dos mercados globais, até por ser
período de férias no hemisfério norte. Vale a pena destacar apenas o desastre geopolítico
da retirada dos EUA do Afeganistão, mas que não chegou a afetar os preços dos ativos
financeiros. Com os fundamentos globais ainda positivos desde a virada do ano, as bolsa
internacionais tiveram bom desempenho e os mercados emergentes e a China se
recuperaram em relação ao mês anterior. O Brasil mais uma vez se descolou do bom
momento global devido a uma série de eventos e fatos internos que criaram uma piora na
expectativa do investidor (vide abaixo). Com isto, a bolsa brasileira teve desempenho
negativo enquanto os juros futuros sofreram perdas. O real ficou praticamente estável em
relação ao dólar americano e ao euro.
No cenário de pano de fundo, apesar das preocupações constantes com uma
alta da inflação global provocada pelo claro desbalanceamento momentâneo entre oferta e
demanda e o risco de novas variante da Covid-19, continuamos com nosso cenário otimista.
Além disso, o discurso do Presidente do BC americano (FED) foi favorável à continuidade
dos juros baixos e do programa de recompra de títulos (QE) pelo menos ate o final do ano,
o que motiva o mercado a continuar apostando em ativos de risco.
No cenário local, apesar das melhoras recentes na atividade, do aumento da
vacinação e do resultado das empresas, o mercado está dando um peso bastante alto ao
risco fiscal e ao risco político, mesmo que estejamos a mais de um ano das eleições. Toda a
discussão dos precatórios, do orçamento para 2022 e da reforma tributária só ressaltou a
falta de organização e fragilidade deste governo. Além disso, a subida de preços dos
serviços e agrícolas e a crise hídrica, só dificultam a política monetária do BC em conter a
inflação e através da necessária subida dos juros diminui-se a perspectiva de crescimento
da economia para 2022. Com a aproximação das eleições prevemos um cenário ainda mais
desafiador e com maior necessidade de proteção para as carteiras.
Nas carteiras globais, apesar do cenário positivo, reduzimos recentemente,
algumas classes de ativos/fundos específicos que tiveram forte valorização, já que ano que
vem prevemos menor liquidez e um inicio de discurso de subida de juros nos EUA. Nas
carteiras locais não fizemos mudanças táticas este mês. Entretanto, continuamos com
nossa estratégia de diversificação entre classes de ativos e de exposição não somente ao
Brasil/Real como maneira de atenuar a volatilidade local. Além disso, estamos aumentando
paulatinamente a alocação em títulos corporativos indexados à inflação (mais juros reais)
neste momento onde a própria inflação (medida pelo IPCA) se encontra maior que a
variação do CDI.
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nem pela exatidão e/ou veracidade dos dados fornecidos, sendo todas estas opiniões e/ou informações baseadas em método conhecido e aceito pelos clientes como eficaz e suficiente para sua utilização. A
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fundos, de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços. Os investimentos em carteiras administradas e em fundos de investimento apresentam riscos para investidor. Ainda que o gestor das carteiras
mantenha sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o investidor. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador dos
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