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Visão Macro
A provável vitória de Joe Biden nas eleições americanas por uma margem bem menor do que a esperada e com o
Senado permanecendo com pequena maioria republicana sugere um cenário um pouco mais nebuloso para o tamanho do pacote
fiscal de estímulo contra os efeitos da Covid. Inicialmente isso tem provocado um enfraquecimento do dólar e do juro longo
americano. Com relação à bolsa americana, há um sentimento misto de que talvez um possível menor estímulo possa ser
compensado por uma chance menor de reversão dos cortes de impostos corporativos (por enquanto esse segundo fator tem
dominado). Adicionalmente, há risco de contestação judicial e recontagem em estados onde a disputa foi muito apertada, o que
estenderia a incerteza até o fim do ano. Olhando um pouco além dessas turbulências de curto prazo, porém, acreditamos que
assim que o novo governo estiver montado e as negociações para o pacote de estímulos sejam retomadas, o cenário macro de
recuperação econômica em cima de uma alta capacidade ociosa e baixa inflação no mundo desenvolvido, voltará a pesar
favoravelmente aos ativos de risco.
Na Europa, o aumento dos casos de Covid trouxe novas restrições de mobilidade, afetando a performance dos
mercados na segunda metade de outubro. Em comparação com a primeira onda do vírus, temos alguns atenuantes importantes:
(1) os avanços no tratamento da doença têm ajudado a manter as mortes bem mais contidas, apesar do aumento do número de
casos e (2) do ponto de vista econômico, já se conhece um caminho fiscal e monetário que funciona para promover uma
recuperação rápida da atividade após o levantamento das restrições, como vimos acontecer entre maio e setembro. De qualquer
forma, é preciso um monitoramento cuidadoso do espalhamento ou não dessa segunda onda no hemisfério norte, em especial
no caso dela voltar a afetar os EUA de forma significativa.
A volta das restrições para o combate à segunda onda de Covid já tem provocado também uma reação de política
monetária nos países desenvolvidos. Os bancos centrais da Europa, Reino Unido e Austrália já se movem para aplicar novas
medidas de relaxamento monetário. Isso vem a reforçar nosso cenário básico de que as taxas de juros nos países desenvolvidos
deverão permanecer em níveis extremamente estimulativos no próximo ano, ajudando na recuperação dos mercados
emergentes.
No Brasil, o Banco Central reforçou seu viés dovish na última reunião do Copom, apesar das pressões sobre os vértices
curtos da curva de juros. Do ponto de vista estrito do inflation targeting, é difícil contestar a ação que vem sendo feita pela
autoridade monetária, já que as expectativas e projeções de inflação seguem bem abaixo das metas. Inclusive, o Banco Central
vem sinalizando que, no seu modelo, a alta inclinação da curva de juros produz um efeito baixista nas projeções de inflação para
2022, que estavam coladas na meta poucos meses atrás e já estão agora 20 bps abaixo. Isso nos leva a crer que seria necessário
um surto inflacionário maior do que o atual (que segue produzindo números abaixo da meta nos anos calendário, apesar de
algumas pressões) para que o BCB mudasse sua postura. Ou, é claro, uma mudança muito significativa do regime fiscal.
Nesse ponto de vista, acreditamos que foi um erro do governo sinalizar que nada será votado até as eleições
municipais. Isso deixou o mercado assimétrico para o lado ruim no que tange às notícias fiscais de curto prazo (o que fez com
que a curva de juros seguisse pressionada) e provocou uma perda de tempo precioso que poderia ter sido usado para se achar
uma fonte de financiamento permanente para um programa social mais robusto. Temos como cenário base que o Congresso
vota ao menos a LDO até o final deste ano sinalizando gastos orçamentários dentro do teto mas ainda deixando dúvidas práticas
no ar com relação à possibilidade de seu cumprimento efetivo. Com as eleições para a presidência da Câmara e Senado se
aproximando, é difícil acreditar em convocação extraordinária do Congresso em janeiro para votação da PEC emergencial. Essa
deve ficar para depois das eleições legislativas, para as quais temos como cenário base a manutenção do status quo: provável
reeleição de Davi Alcolumbre e algum nome ligado a Rodrigo Maia na Câmara. Resumindo, portanto, nosso cenário fiscal é de
que o teto não será quebrado em 2021, mas as principais reformas serão empurradas para depois das eleições legislativas, o que
não chega a ser positivo, mas acreditamos ser suficiente para o BCB manter o atual curso da política monetária no 1T21.

Para a América Latina como um todo, vemos poucas histórias idiossincráticas positivas no curto prazo: no Chile a
reforma constitucional tende a manter a incerteza econômica em alta por um bom tempo, no Peru vemos um desarranjo político
grande que não se resolve antes das eleições presidenciais de abril, Colômbia e México seguem com incertezas grandes
relacionadas à evolução do Covid. Apesar disso, o impulso vindo de fora, com recuperação da China, redução da tensão comercial
e pacote fiscal nos EUA tendem a ser mais do que suficientes para compensar as incertezas locais e provocar uma melhora no
preço dos ativos da região, que seguem bastante depreciados.

Performance
O fundo teve um desemprenho fraco no mês por conta de uma contribuição negativa de -104 bps do book de
Eurobonds, principalmente da parte de Argentina, onde os títulos acompanharam a piora de percepção macro e a disparada do
dólar no mercado secundário. Parte dessa perda foi compensada pelo bom desempenho do book de ações do país, que
contribuiu positivamente com 83 bps. As conversas com o FMI seguem acontecendo e uma nova missão do Fundo deve chegar
ao país em novembro. O hedge em reais do book offshore contribuiu negativamente com -121 bps e o book de juros teve uma
contribuição marginal positiva de 17 bps, sendo que o alto carrego das NTN-Bs possibilitou essa contribuição positiva, mesmo
com o yield da B50 subindo 8 bps durante o mês. Seguimos com posição direcional comprada no fundo. Os estímulos globais
altos e juros baixos no mundo devem continuar a dar suporte para os ativos de risco. Ainda vemos com bons olhos as NTNBs
longas, como uma combinação de proteção contra inflação e carrego alto.
Como sempre seguimos a disposição para maiores esclarecimentos.
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