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PANORAMA MACROECONÔMICO
No mês de agosto, os dados econômicos permaneceram favoráveis nas principais economias com sinalização de
manutenção, por mais algum tempo, do
quadro de abundante liquidez global.
Adicionalmente, com as inflações com
níveis abaixo das metas, os bancos
centrais poderão permanecer cautelosos no processo de retirada de estímulos monetários.
No Brasil, no mês de agosto, a economia indicou melhora gradual, embora
lenta.
No setor externo, a balança comercial
tem apresentado saldos crescentes nos
últimos meses em resposta à melhora
da demanda mundial com destaque
para os recentes acordos comerciais
firmados pela indústria com parceiros
na América Latina.
Internamente, o Produto Interno Bruto
(PIB) do segundo trimestre de 2017
indicou que a economia doméstica expandiu 0,2% na comparação com o
período anterior. As principais influên-

cias para a variação positiva foram o
comércio, pelo lado da oferta, e o consumo das famílias, pelo lado da demanda, destacando que o consumo das
famílias registrou seu primeiro dado
positivo após 9 trimestres, que pode
estar relacionada à liberação das reservas das contas inativas do FGTS.
Destaca-se que, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), a liberação das reservas das
contas inativas do FGTS ocorrida entre
março e julho deste ano injetou mais de
R$ 10 bilhões na economia. No acumulado do ano até junho, as vendas no
varejo acumulou, neste período, expansão de 6,4% direcionados para os setores de vestuário, supermercados, artigos de uso pessoal e doméstico e móveis e eletrodomésticos. O restante dos
recursos foi utilizado para a quitação de
dívidas e/ou aplicações financeiras.
Por outro lado, o fator que pode estar
contribuindo para o aumento do consumo das famílias é o efeito conjunto do

comportamento benigno da inflação e
da redução da taxa de juros para o
mesmo patamar de 2013 que permitem o crescimento da massa salarial
real.
No entanto, cabe citar que o alto nível
do desemprego de (12,8% até o trimestre encerrado em julho) e de inadimplência de operações de crédito livre
tanto da pessoa física (5,7%) quanto
jurídica (5,5%) são sinais de que a atividade brasileira continua fraca e que
permanece como desafio a ser superado, assim como o controle fiscal, com
destaque para a aprovação da reforma
da previdência que tem sido a maior
despesa do governo central.
Em relação às contas fiscais destaca-se
que as metas de déficit primário de
2017 e 2018 foram alteradas. De acordo com o governo, a necessidade de
elevação da meta para R$ 159 bilhões
para cada ano recorre da perspectiva
de receitas mais baixas. Segundo dados do Banco Central, até julho as contas públicas acumulam em 12 meses
déficit primário de R$ 170,5 bilhões.

PALAVRA DO GESTOR
Em agosto, a volatilidade se fez presente, deixando para os últimos dias do
mês a retomada do retorno das estratégias de risco de mercado. Desta forma,
prevaleceu nossa tese de alocação em
estratégias de maior duration com fatores prefixados e índice de preços. As
demais estratégias também contribuíram para o resultado positivo do mês
sendo que, nos momentos de maior
volatilidade, cumpriram com o papel de
diversificação de portfólio e redução de
risco.
Como esperávamos, houve maior redução dos juros dos vértices curtos e intermediários na Estrutura a Termo da
Taxa de Juros (ETTJ), fazendo com que

a estratégia em títulos prefixados rentabilizasse 1,05% no mês, acumulando
no ano 11,97%. A estratégia atrelada à
inflação curta também se beneficiou
pela redução da taxa de juros (real) e
correção pontual da inflação implícita,
auferindo 1,26% no mês e 9,90% no
ano. Os papéis atrelados à inflação com
prazo maior que 5 anos, mesmo à mercê do cenário de incerteza fiscal, garantiram 1,35% de retorno no mês e
11,64% em 2017.
As estratégias pós-fixadas apresentaram retornos acima da taxa básica com
os spreads positivos (prêmio acima da
Selic) das LFTs (100,5% do DI, em média no mês) e movimentos (100,9% do

DI) das exposições prefixadas protegidas (LTN e NTN-F + DI). Destaca-se
também a estratégia de crédito privado
que apresentou retorno de 0,85% no
mês (equivalente a 105,5% do DI).
Assim, continuamos defendendo a ideia
de que, embora num ambiente de volatilidade presente, os fundamentos indicam prêmios ao longo da ETTJ, o que
sugere que os fundos Fix e Premium
(cada qual com seu perfil) continuem
expostos a essas estratégias.
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