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PANORAMA MACROECONÔMICO
As sondagens econômicas de maio mostraram
que as principais economias mundiais continuam
num processo de enfraquecimento, embora as
economias europeia e japonesa estejam mostrando sinais de estabilização.
O destaque negativo das sondagens mais recentes foi a desaceleração mais pronunciada observada nos Estados Unidos, cuja economia se ressente de um elevado grau de incerteza, com uma
nova rodada de elevação de tarifas de importação incidentes sobre produtos chineses.
Além disso, tensões geopolíticas entre Estados
Unidos e Irã vem trazendo volatilidade aos preços do petróleo, passando a pesar sobre a confiança corporativa americana.
Ainda mais, as eleições presidenciais nos Estados
Unidos a serem realizadas em novembro de 2020
começam a ser consideradas pelos mercados para a formação de preços de médio prazo.
No geral, o ambiente internacional não tem se
mostrado muito favorável às economias emergentes, cujos ativos e moedas continuam a ser
moderadamente pressionados por um clima de
maior aversão a risco, pelo recuo nos preços das
commodities metálicas e pelo fortalecimento do
dólar americano.

Essa situação tem mantido a cotação cambial
pressionada no Brasil.
Por outro lado, a divulgação de um fraco desempenho do PIB no primeiro trimestre, de -0,2%
reforçou perspectivas mais adversas para a atividade econômica.
O resultado do período se deu em virtude do
menor dinamismo da agropecuária e pela segunda queda consecutiva da indústria, refletindo a
repercussão negativa sobre a atividade extrativista decorrente do rompimento da barragem de
Brumadinho.
Diante desse fraco desempenho, verificou-se
uma redução nos índices de confiança dos principais setores, que sinalizam uma dificuldade para
uma retomada significativa da economia nos
próximos meses.
Dessa forma, o mercado vem reduzindo a projeção de PIB para próximo a 1% em 2019, embora
mantenha uma posição mais otimista para 2020,
o que parece considerar que com a aprovação da
reforma da previdência, como um importante
passo para o reequilíbrio fiscal, haverá uma melhoria da confiança dos agentes econômicos,
com melhores perspectivas para o consumo e
principalmente para o investimento.
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PALAVRA DO GESTOR
O mês de maio fica na história, marcado pelo atingimento das mínimas históricas dos futuros de juros nominais e
um dos melhores meses de retorno
relativo à taxa básica de juros. Depois
de um início de mês conturbado, com
a tramitação da reforma pelo governo
e agravamento da guerra comercial,
que se torna cada vez mais global, o
mês teve um desfecho bastante positivo. Além disso, dúvidas quanto ao
crescimento da economia global levaram o mercado a acreditar em novas
medidas de estímulo por parte dos
principais bancos centrais, inclusive
apreçando chances de novos cortes na
taxa básica de juros aqui no Brasil.
A curva de juros nominais teve um
forte movimento de redução de suas
taxas, na média 47 pbs: as de curto
prazo reduziram 10 pbs de olho na
possibilidade do Copom reduzir a taxa
básica e as de médio / longo prazo
tiveram uma queda mais forte, média
de 60 pbs, acreditando na reforma da
previdência e tramitação no legislativo,
potencializando o retorno de nossas
estratégias prefixadas de longo-prazo.
Na ETTJ real verificou-se o mesmo movimento, com queda média de 40bps
em toda a estrutura, pelo mesmo motivo observada na curva nominal, o que
foi capturado pelas nossas estratégias
de exposição em NTN-Bs.
Os fundos FIX e Premium tiveram novamente um mês de retornos superio-

res à taxa básica, em linha com o cenário e estratégia montada para o primeiro semestre. Estes fundos já capturaram boa parte da inflação acima da
apreçada por nós, para esse primeiro
semestre. Estamos neutros em prefixados de curto prazo, por acreditar que a
Selic deva ficar estável por mais tempo.
A reunião de junho pode marcar novo
recorde: maior tempo de manutenção
da Selic no Brasil (mais de 15 meses).
Seguimos alocados nos papéis atrelados à taxa real, os quais entendemos
possuir uma melhor relação de risco e
retorno e proteção de possíveis surpresas inflacionárias no curto / médio prazo, como vem sendo observado nos
últimos meses. Não houve mudança
significativa na duração dos fundos,
apenas a troca de classe de ativos à
medida que a volatilidade foi dando
oportunidades de entrada/saída, como
o fundo de papéis prefixados de longo
prazo, que cederam 60bps, retornando
3,55% apenas no mês.
O fundo Clássico aproveitou-se das
alocações táticas para também entregar aquilo que lhe é proposto, em linha
com a taxa básica de juros e inflação. A
equipe de gestão manteve a parcela
indexada à inflação, o que continua se
mostrando um bom veículo para geração de retorno e baixa volatilidade.
Lembrando também 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.
Os fundos Estratégia 2025 e 2035 continuam se mostrando veículos condizentes à apreciação de capital com
durações mais altas, principalmente
em momentos de queda de taxa de
juros. Entregaram retornos bastante
superiores em mais este mês. Sua parcela em taxa real de prazos mais longos
é a prioridade. Servem como bons instrumentos de retorno para clientes
com tolerância à volatilidade e horizonte de investimento orientado para o
médio/longo prazo. No ano, para os
fundos Estratégia 2025 e 2035, o retorno superou 8,90% e 13,29%, respectivamente.
O cenário interno segue otimista e cauteloso, com inflação controlada, atividade ainda de lado e dependente do
trâmite da reforma da previdência.
Riscos externos seguirão no radar e
serão monitorados de perto. A equipe
de gestão acredita que os prêmios estão nas taxas de prazos intermediários
e longos, fundado na aprovação de
uma reforma previdenciária robusta e
tempestiva. O ponto de cautela segue
sendo alguma frustração no que diz
respeito a sua tramitação bem como
do valor da potência fiscal que trará.

