Update de Cenário – Março de 2020
Como falamos antes, erramos o cenário achando que essa crise seria mais passageira do que realmente foi, e com isso,
aumentamos a posição comprada direcional antes do carnaval. O fundo fez algumas trocas de posições nas últimas semanas,
aproveitando para comprar algumas ações de qualidade em consumo doméstico, como no setor de shoppings e educação.
Na parte de bonds ainda temos uma posição comprada em 13% do fundo. Os bonds caíram em média 35% nessa correção, bonds
de Buenos Aires que tinham saído de um low de 30c no meio de 2019 para 45c de dólar, estão agora em 26% do valor de face.
Nos juros reduzimos marginalmente nossa posição em NTNB, e ainda temos hedge tomado no DI.
No aspecto econômico, em meio à grande incerteza que envolve o momento atual, os acontecimentos em tempo real na China
podem servir como um norte sobre como a atividade econômica do mundo ocidental tenderá a se comportar durante e após o
lockdown. No caso de termos por aqui uma parada ao redor de 50 dias como aconteceu lá, vemos uma queda moderada no PIB
do 1T20 entre -0.5% e -1.0% em relação ao 4T19 (lembrando que a parada mais forte acometeu apenas 1/6 do trimestre) e aí uma
queda bem mais forte do PIB no segundo trimestre, mesmo levando em conta que as atividades começam a se recuperar em
meados de maio. A continuidade dessa recuperação no 3T levaria a um número forte de crescimento na segunda metade do ano
em cima de uma base fraca acometida pelas paradas do primeiro semestre. Esse desenho “modelo chinês” de queda e
recuperação traria um PIB no ano na faixa de -1% a 0% e nos deixaria ao final do ano num nível de produção provavelmente ainda
abaixo do pré crise.
É claro que existem cenários piores do que esse. No momento, a grande discussão entre as autoridades é que o tratamento de
social distancing severo recomendado pelos epidemiologistas para o atual momento de forma a ”achatar a curva” dos
atendimentos hospitalares, por mais que seja aparentemente necessário, gera uma curva inversa de custo econômico que em
breve também terá que ser “achatado”. Quanto maior o período de lockdown, mais se consegue espalhar no tempo os
atendimentos hospitalares, porém mais se corre o risco de se espalhar no tempo também os efeitos permanentes da crise sobre
as empresas e o emprego (fatores que também geram mortes, como sabemos). Em editorial publicado em 19/03/20, “Rethinking
the Coronavirus Shutdown”, o Wall Street Journal discorre sobre essa pressão econômica para não se estender por muito tempo
as paradas, sob o risco de se incorrer numa catástrofe social maior até do que o impacto do vírus. Imaginamos que pressões como
esta sobre as autoridades somente crescerão conforme os dias de parada vão se estendendo.
Do lado positivo, desenvolvimentos mais rápidos do que o normal de medicamentos e vacinas também podem encurtar a agonia
com vírus, como vimos por exemplo acontecer (em escala bem menor, é claro) com o Tamiflu no combate ao H1N1 há alguns
anos atrás. Tudo isso nos leva a crer que, em meio à incerteza grande, o exemplo chinês de parada e recuperação nos parece o
mais adequado no momento para pensarmos o caso do mundo ocidental.
A recuperação pode ser ainda potencializada pelas fortes reações de estímulo fiscal, monetário e creditício que estamos vendo
por todo o mundo, em velocidade recorde comparado a crises anteriores. Por aqui, vemos o déficit primário do setor público
piorando este ano para cerca de -3.5% do PIB e a dívida pública voltando temporariamente a se aproximar dos 80% do PIB, após
a melhora observada em 2019. A taxa de juros pode ter ainda algum espaço para cair no curto prazo, mas o movimento da taxa
de câmbio e da própria curva longa de juros tem mostrado que esse espaço é limitado e a resposta à crise deve se concentrar
mais no campo fiscal e parafiscal. Em que pese alguma deterioração da popularidade do governo neste momento de crise,
acreditamos que ainda há tempo para se recuperar ao longo do ano de forma que não seja um ano perdido no Congresso. Algumas
reformas, como a PEC emergencial, que justamente libera recursos do orçamento para serem gastos no futuro em saúde e
educação, não podem ser adiadas neste momento de crise.

No restante da América Latina, os períodos de lockdown devem ser semelhantes aos daqui. Países como Colômbia e México ainda
sofrem o impacto adicional da forte queda do preço do petróleo (o primeiro sofrendo mais do lado das contas externas e o
segundo mais do ponto de vista fiscal, dado que o resultado da Pemex é muito importante para as contas do setor público
mexicano). Uma recuperação mais forte da China pode a ajudar a amenizar a situação do Peru e Chile, que são países que
exportam muito para lá. No Chile, o vírus provocou ainda o adiamento do plebiscito sobre a reforma constitucional para outubro,
estendendo um pouco mais ao longo do tempo a incerteza quanto ao quadro macroeconômico do país.
Diante de tudo isso, temos investido em ativos com uma boa assimetria de risco retorno que devem apresentar forte recuperação
uma vez que a economia volte a ser funcional.
Como sempre nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Grato,
Time Exploritas.
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