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PANORAMA MACROECONÔMICO
Em outubro observou-se uma cautela dos mercados, parte desta reação deveu-se ao ambiente externo. Sinais, ainda insipientes, de desaceleração econômica mundial, conforme
alertou relatório recente do F.M.I., mostraram menor vigor de crescimento da China e Europa, embora os Estados Unidos continuem a apresentar evolução bastante satisfatória.
Em outras palavras, a economia global está tendo uma evolução desbalanceada entre os
países, o que tem levado a um aumento moderado da aversão ao risco, embora abaixo do
nível de setembro , quando as crises turca e argentina alcançaram seu ponto mais elevado.
Nessas circunstâncias, o ambiente internacional tende a ficar menos favorável aos emergentes, mas sem mudanças repentinas e duradouras no comportamento do risco.
O risco Brasil, no entanto, manteve-se praticamente inalterado, de certa forma refletindo
um otimismo moderado com a evolução do ambiente eleitoral. O câmbio sofreu relevante
descompressão em outubro, que ao lado da melhoria das expectativas de inflação, viabilizaram a manutenção da taxa básica de juros Selic em 6,5% ao ano.
O novo governo tem a frente enormes desafios, como a recuperação da economia e aceleração do crescimento. Desponta como primordial a consolidação fiscal, que altere de forma
consistente a relação Dívida/PIB, condição necessária mas não suficiente para o crescimento de longo prazo.
Será preciso elevar a produtividade, que com a proximidade do final do bônus demográfico,
é o único caminho para elevar a renda per capita da população.
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PALAVRA DO GESTOR
O mês de outubro foi positivo
para os ativos de risco, após a
reação positiva do mercado
com o resultado das eleições
para presidente. O índice IBOVESPA subiu 10,19 %, mesmo
com saída de R$ 6,75 bilhões
de recursos externos até o dia
29/10. O Dividendos (IDIV) subiu 11,44% e o índice Small
Caps (SMLL) apresentou variação também positiva de
12,59%. O câmbio retornou
para a marca de 3,73%, com
variação negativa de 7,70%,
influenciado pela redução de
risco.
Até o mês passado considerávamos que o quadro eleitoral
incerto impunha um cenário
binário para o Brasil. O resultado das eleições, com a vitória
do candidato mais alinhado à
agenda de reformas, reduziu
este risco . De agora em diante, atenções estarão sobre a
efetiva aprovação destas reformas e seus efeitos sobre o déficit fiscal. Consideramos que o
governo eleito terá condições
de aprovação, porém será necessário um esforço político
relevante para conseguir os

votos necessários na Câmara e
Senado. Por hora, a reação do
mercado tem sido positiva e
deverá permanecer assim até
o primeiro trimestre de 2019. A
continuidade do bom ambiente
interno dependerá dos resultados reais alcançados pelo futuro governo.
Ainda no âmbito interno, o banco central manteve por unanimidade a taxa Selic inalterada.
No comunicado o BC afirmou
que o ritmo de recuperação da
economia se mantém lento e
que a inflação está dentro do
projetado.
Por outro lado, o cenário externo tem se tornado mais desafiador. Apesar do bom momento
da economia norte americana,
impulsionada pelo pacote fiscal, começam a surgir dúvidas
quanto a duração deste movimento. Continuam como principais riscos externos a política
externa do presidente Trump, o
aumento de juros do banco
central Norte americano (FED)
e redução de liquidez na economia global, o impasse orçamentário entre Itália e União

Europeia e a velocidade de desaceleração da economia Chinesa.
Diante deste quadro os ativos
de risco internacionais tiveram
desempenho negativo, com o
S&P caindo 7,00 % em outubro. O Ibovespa mostrou direção oposta, e de fato a bolsa
nacional se descolou dos pares
internacionais, o que demonstra maior peso do cenário interno neste momento.
Na gestão do fundo multimercado Dinâmico e Multiestratégia optamos por aumentar à
exposição em renda variável
Brasil e reduzimos a alocação
de renda variável no exterior,
com o objetivo de capturar o
maior potencial de valorização
que enxergamos nos ativos locais. Na parcela de renda fixa,
reduzimos as exposições de
ativos prefixados e aumentamos a exposição em ativos
atrelados à inflação de longo
prazo, que deverão ser beneficiados pela agenda de reformas.

