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PANORAMA MACROECONÔMICO
Em fevereiro as projeções para o crescimento
das principais economias mundiais continuaram
a ser revista para baixo, com sinais de ligeira desaceleração global e diante de incertezas relativas a disputas comerciais e tensões geopolíticas.
Mesmo com a redução das expectativas de crescimento, a aversão global ao risco tem permanecido contida, diante da perspectiva de que os
principais bancos das economias centrais interromperão o processo de normalização monetária, face à necessidade de combater o esfriamento da atividade.
Nessas condições, com crescimento menor, o
ambiente global será menos favorável , mas não
francamente desfavorável aos países emergentes.
Assim, a evolução da conjuntura doméstica, em
especial as perspectivas sobre o andamento da
reforma da previdência, terá influência preponderante sobre as tendências do mercado.
Com efeito, sem poder contar com ajuda significativa das exportações, a economia interna passa
por uma recuperação lenta.
No quarto trimestre de 2018 o PIB cresceu ape-

nas 0,1% e no ano o crescimento foi de 1,1% ,
igual ao de 2017.
A crise argentina explica boa parte do modesto
crescimento doméstico em 2018, bem como a
desaceleração de outros parceiros comerciais
importantes, com a Europa e a China.
Internamente, o episódio da greve dos caminhoneiros e as incertezas político-eleitorais também
contribuíram para esse modesto crescimento do
PIB.
Muitos desses choque vem sofrendo diluição
gradativa.
A Argentina vem se estabilizando, enquanto que
no Brasil as incertezas políticas refluíram após as
eleições.
Para 2019 a economia doméstica tende a acelerar , embora lentamente, apoiada na política monetária estimativa e na percepção de que a aprovação tempestiva de uma robusta reforma da
previdência reforce a confiança dos agentes
econômicos e destrave os investimentos.
Nessas condições, nova flexibilização das taxas
de juros deverá depender do avanço das reformas.
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PALAVRA DO GESTOR
O mês de fevereiro apresentou
alguma volatilidade nos preços
dos ativos internos e externos
com discussões acerca da guerra
comercial EUA e China e bastidores em torno de um banco
central americano mais expansionista . Internamente, o mercado financeiro seguiu alocando
maior peso na reforma da previdência com expectativas quanto
à capacidade de articulação desta no Congresso Nacional. O
mercado se questiona agora sobre o tamanho da reforma a ser
aprovada e quando se dará.
A curva de juros nominais se
elevou, em média, 15bps em
toda sua extensão, por conta do
comunicado do BC retirando a
chance de corte da taxa básica
de juros que começou a ser
apressada no início do mês de
fevereiro, apesar da inflação
contida e uma atividade mais
lenta para se recuperar. Na ETTJ
real, provida pelas NTN-B´s,

houve uma manutenção dos,
então, níveis de taxas, à exceção
da NTN 2019 que teve sua taxa
reduzida em 150bps sugerindo
um IPCA um pouco mais pressionado nas próximas medições.

básica de juros. A equipe de gestão manteve a parcela indexada
à inflação constituída no final do
ano passado, o que mostrou um
bom veículo para geração de
Alpha.

Os fundos FIX e Premium tiveram um mês com retornos próximo à taxa básica. A equipe de
gestão da Brasilprev segue na
linha de raciocínio de concentrar
exposições em papéis de prazos
intermediários em detrimento
de exposições mais curtas, dada
à escassez de prêmio na ponta
curta da curva nominal. Preferencialmente, a gestão opta pelos papéis atrelados à inflação,
os quais entendem possuir uma
melhor relação de risco e retorno e protegidos de possíveis surpresas inflacionária no curto /
médio prazo.

Lembrando que os fundos acima
alocam parte de sua exposição
em títulos de crédito privado, os
quais vêm contribuindo positivamente na rentabilidade, com
baixo nível de volatilidade.

O fundo Clássico aproveitou-se
das alocações táticas para também entregar aquilo que lhe é
proposto, em linha com a taxa

Os fundos Estratégia 2025 e
2035 obtiveram retornos excepcionais e mostraram ser veículos
condizentes à apreciação de capital com durações mais altas.
Seguem alocados, prioritariamente, em taxa real de prazos
médios mais longos. Essas estratégias se mostram interessante
para quem tem tolerância à volatilidade com expectativa de
retorno para o médio/longo prazo.

