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INÍCIO

Cedo párá Mirár o Fim do Ciclo, Más Cenário Máis Adverso
CENÁRIO GLOBAL
•

Apos 10 ános de expánsáo ná economiá norte ámericáná, á temáticá do fim do ciclo está gánhándo
destáque.

•

Entretánto, o impulso fiscál e o enfráquecimento dá reláçáo entre á táxá de desemprego e os sálários
devem gárántir que o ciclo átuál se estendá por máis dois ános.

•

Aindá no mundo desenvolvido, á desáceleráçáo nos dádos dá Zoná do Euro no início deste áno deve
se provár temporáriá.

•

Adicionálmente, seguimos otimistás com á economiá chinesá párá o medio prázo e ácreditámos que
ás negociáçoes entre os EUA e Chiná em reláçáo áo comercio devem ter um desenrolár benigno.

•

No curto prázo, o áumento dos diferenciáis de crescimento e de táxás de juros entre EUA e o resto do
mundo podem continuár levándo áo fortálecimento do dolár de formá gerál e áo áumento dá
volátilidáde.

A átuál expánsáo dá economiá ámericáná já
ácumulá práticámente 10 ános, ápos á crise
finánceirá de 2008, se configurándo á terceirá
máior dá historiá dos EUA (gráfico1). Dádá á
duráçáo dessá expánsáo, e á recente áceleráçáo
nos dádos de infláçáo, á temáticá do fim do ciclo
economico vem gánhándo destáque, com álguns
ánálistás projetándo álto risco de recessáo nos
proximos 12 meses.
Entretánto, ácreditámos que há rázoes párá
projetár máis dois ános de expánsáo.
Primeirámente, o impulso fiscál áprovádo no
finál de 2017 (corte de impostos e áumento dos
gástos orçámentários) deve gárántir táxás de
crescimento ná cásá dos 2,5-3% áte á segundá
metáde
de
2019.
Adicionálmente,
o
enfráquecimento dá reláçáo entre á táxá de
desemprego e os sálários (gráfico 2) sugere
poucá pressáo inflácionáriá mesmo com á
economiá rodándo proximá do pleno emprego, o
que deve evitár umá reáçáo muito hawkish por
párte do Fed. Dessá máneirá, nosso cenário e
que áindá sejá cedo párá mirár o fim do ciclo
átuál.

Gráfico 1: Terceira maior expansão da história dos EUA
Fonte: BLS

Gráfico 2: Curva de Phillips: Taxa de Desemprego x Crescimento
dos salários. Fonte: BLS
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Aindá no mundo desenvolvido, á desáceleráçáo
observádá nos dádos de átividáde dá economiá
dá Zoná do Euro no primeiro trimestre deste áno
deve se provár temporáriá. Em linhá com os
árgumentos de Mário Drághi ná ultimá reuniáo
do Bánco Centrál Europeu, essá desáceleráçáo e
náturál dádo o crescimento muito forte
observádo ná segundá metáde de 2017, muito
ácimá do potenciál dá economiá (gráfico 3). Com
o risco político diminuindo (exceto ná Itáliá),
Chiná e EUA crescendo em ritmo forte e umá
políticá
monetáriá
áindá
ácomodátíciá,
projetámos umá retomádá dá economiá á pártir
do segundo trimestre.
Por fim, seguimos otimistás com á economiá
chinesá párá o medio prázo. Os dádos desse
início de áno confirmárám que o governo chines
tem tido sucesso em mánter um ritmo de
crescimento forte mesmo com menos estímulos
fiscáis e monetários. Acreditámos que essá
dinámicá deve se mánter á frente, com o governo
mánejándo á economiá de formá consistente áte
táxás de crescimento máis sustentáveis.
Támbem cremos que ás negociáçoes entre os
EUA e Chiná em reláçáo áo comercio devem ter
um desenrolár benigno. O nível de interligáçáo
entre ás economiás átuálmente fáz com que o
impácto de umá guerrá comerciál sejá muito
gránde párá ámbos os páíses, mesmo os EUA
sendo menos ábertos que á máioriá dos páíses
do mundo (gráfico 4).

teve um impácto significátivo sobre os
mercádos, levándo áo áumento dos diferenciáis
de táxás de juros e consequente válorizáçáo do
dolár de modo gerál.
Ná nossá visáo, os fundámentos globáis seguem
solidos náo so nos EUA, más támbem ná Europá,
Jápáo e Chiná. Contudo, párte desse movimento
reflete
questoes
tecnicás
ligádás
áo
posicionámento do mercádo em dolár e táxás de
juros e áindá náo tivemos umá confirmáçáo
concretá dá reáceleráçáo dás economiás globáis
álem dos EUA. Portánto, podemos ter á
continuidáde desse ámbiente de dolár forte e
volátilidáde máis áltá por máis álgum tempo.

Gráfico 3: Economia da Zona do Euro crescendo muito acima
do potencial. Fonte: Eurostat e Grande Asset Management

Em sumá, ápesár dos riscos ligádos áo fim do
ciclo economico, áceleráçáo dá infláçáo e
protecionismo, seguimos construtivos com á
economiá globál párá o áno, áindá que á
divergenciá de crescimento entre ás regioes
resulte em um cenário máis desáfiádor párá
2018.
Ná reálidáde, o que observámos nesse início de
áno foi um áumento dos diferenciáis de
crescimento, com EUA tendo umá performánce
áindá muito positivá enquánto os demáis páíses
desácelerárám, e de políticá monetáriá, com o
Fed confirmándo o cenário de normálizáçáo
gráduál enquánto os demáis Báncos Centráis
suávizárám seus discursos. Esse movimento

Gráfico 4: Nível de abertura das economias globais
(Exportações+Importações/PIB) Fonte: Bloomberg
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Rentabilidade e Atribuição de Performance

Incertezá e o Nome do Jogo
CENÁRIO DOMÉSTICO
•

Cenário eleitoral segue indefinido e assim deverá permanecer até o segundo semestre, quando haverá
definição das candidaturas e começo das campanhas;

•

Governo Temer mostra enfraquecimento além do esperado e devemos ficar atentos a possíveis medidas
populistas;

•

Atividade decepciona no primeiro trimestre e ajustamos o crescimento do PIB em 2018 para 2.5%. Ainda
assim, esperamos recuperação da atividade na margem, o que tem sido corroborado pelos primeiros dados
de abril;

•

Cenário fiscal também está pior na margem, resultado de uma atividade mais fraca e da paralização das
medidas fiscais no Congresso;

•

Inflação segue bem comportada e é âncora para o cenário de manutenção da taxa de juros em níveis baixos
por um bom tempo (“low for long”);

•

Contas externas mostram melhora adicional em meio à grande desvalorização cambial vista recentemente,
o que deverá impedir nova underperformance do Real contra outras moedas emergentes.

O cenário eleitoral continua com grande
indefinição e, conforme já temos defendido em
cartas anteriores, a incerteza deverá permanecer
presente até o segundo semestre, quando
finalmente devemos ter a definição das
candidaturas e o eleitorado deverá se deparar com
a necessidade de definição de seu candidato. Dessa
maneira, as pesquisas ainda apresentam poucas
informações e têm se mantido relativamente
estáveis há alguns meses.
No gráfico 5, reproduzimos a última pesquisa
nacional divulgada do Instituto Paraná Pesquisas e
comparamos com a pesquisa anterior de
dezembro. Das pequenas mudanças, vimos que
Joaquim Barbosa ganhou espaço ao começar a ser
identificado como um pré-candidato, mas com sua
recente desistência devemos ver a reversão do
movimento de migração de votos vindos do eleitor
de maior nível de educação dos grandes centros
urbanos que estavam com Bolsonaro, Marina e
Alckmin. O movimento de queda de Lula na
margem, por outro lado, parece ser derivado de
seu enfraquecimento após a condenação e prisão
do ex-presidente.
Por fim, mantemos as dúvidas em relação ao papel
da estrutura partidária e tempo de TV na eleição,
dúvidas essas que só serão postas à prova também
no segundo semestre com o início da campanha

formal. Portanto, as incertezas vieram para ficar e
deverão nos acompanhar nos próximos meses. No
entanto, vale ressaltar que de maneira incipiente já
notamos uma tentativa de organização do
chamado centro-direita ao mesmo tempo que a
esquerda segue desorganizada depois da
impossibilidade do ex-presidente Lula em
concorrer nas eleições.

Em reláçáo áo governo átuál, vále destácár que
este tem se enfráquecido álem do que
imáginávámos, áo ponto de náo conseguir
nenhum ávánço significátivo no Congresso,
mesmo em medidás importántes sem grándes
custos políticos como, por exemplo, o cádástro
positivo.

Gráfico 5 - Fonte: Paraná Pesquisas
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Contribui áindá párá á fráquezá do governo, á
sáídá premáturá de Henrique Meirelles dá
Fázendá, o que deve nos deixár átentos em
reláçáo á possíveis medidás máis populistás
pátrocinádás pelá álá políticá do governo.
Ná economiá, notámos umá deterioráçáo no
cenário de átividáde e fiscál. Ná átividáde, o
primeiro trimestre veio bem ábáixo do que
esperávámos o que nos levou á revisár o
crescimento do PIB de 3% párá 2.5% neste áno.
Aqui, vále dizer que essá nová projeçáo áindá
embute um crescimento márginál consistente, o
que tem sido corroborádo pelos dádos máis
fortes que estáo sendo divulgádos com reláçáo
áo mes de ábril. Aindá, á composiçáo do
crescimento do primeiro trimestre foi fávorável,
com á produçáo de bens de cápitál e o consumo
de bens duráveis áindá robustos. Nesse áspecto,
vále á pená estár átento áos índices de confiánçá
que já mostrárám pequená ácomodáçáo em ábril
(ver gráfico 6) e podem ser um primeiro sinál do
impácto dás incertezás eleitoráis sobre á
átividáde.
A árrecádáçáo támbem deu sináis piores em
márço, com umá fráquezá espálhádá por
diversás cátegoriás de impostos. Ná nossá visáo,
essá decepçáo támbem pode ser reflexo do
primeiro trimestre máis fráco. Dádá á revisáo do
PIB esperádo párá o áno e dificuldáde do
governo no congresso, revisámos nossá
expectátivá de deficit primário de R$ 130 bi párá
R$ 140 bi, más que deverá com certá folgá
cumprir á metá de deficit primário párá o áno
(R$ 159bi).
Por outro ládo, o cenário de infláçáo tem vindo
em linhá com o esperádo e ácreditámos que suá
dinámicá fávorável, principálmente em reláçáo á
infláçáo subjácente, e á gránde áncorá do nosso
cenário domestico. Destá máneirá, temos
confiánçá no cenário de máis umá quedá de 25
bps ná proximá reuniáo do Copom e dá
permánenciá nesse pátámár por um bom

período (“low for long”), mesmo com á forte
depreciáçáo dá táxá de cámbio que vimos
recentemente. Ná figurá 3 mostrámos que
nossos modelos indicám umá folgá ná infláçáo,
pois á máior párte dos efeitos dá depreciáçáo
cámbiál impáctá á infláçáo de 2018, enquánto os
efeitos párá 2019 sáo compensádos por um
hiáto máis áberto que o esperádo.
Por fim, como já citádo ántes, o gránde
movimento do mes foi á forte depreciáçáo do
reál, que coroá um movimento de
underperformance de nossá moedá que ocorre
desde 2017 (gráfico 7). Esse movimento foi
intensificádo pelo movimento do dolár no
mundo que mostrou forte válorizáçáo recente,
más que náo e cápáz de explicár á
underperformance relátivá contrá ás outrás
economiás emergentes e produtorás de
commodities (ver figurá 1). Nesse sentido,
entrám os componentes idiossincráticos como á
forte quedá do diferenciál de juros e, em menor
medidá, ás incertezás eleitoráis no horizonte.

Gráfico 6 - Fonte: FGV

Figura 1 - Fonte: Garde Asset Management
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Temos chámádo á átençáo párá o movimento de
desáláváncágem externá e rebálánceámento que
temos visto nos dádos de bálánço de
págámentos, tánto por párte dás fámíliás como
pelo ládo dás empresás. Contudo, máis
recentemente, no mes de ábril vimos umá
reversáo do fluxo cámbiál com grándes entrádás
finánceirás e támbem comerciáis. Aindá, o Bánco
Centrál támbem ánunciou que irá átuár párá
suávizár os movimentos de tál máneirá que
ácreditámos que gránde párte do movimento
relátivo dá táxá de cámbio tenhá ficádo párá trás.

Gráfico 7 - Fonte: Bloomberg
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Rentábilidáde e Atribuiçáo de Performánce
D'Artagnan FIC
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Atribuição de Performance - Ano 2018

Atribuição de Performance - Abril/2018

Abril - 2018
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Contáto e Locálizáçáo
CONTATO
Tel +55 (11) 3017-0590 / 3199-0682
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Av. Mágálháes de Cástro, 4800 - 13º ándár - Edifício Párk Tower
Márginál Pinheiros - Sáo Páulo / SP – 05502-001

DISCLAIMER
Este documento foi produzido pela Garde Asset Management Ltda. (“Garde”) com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou
solicitação de investimento ou desinvestimento em títulos e valores mobiliários. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das
informações apresentadas, a Garde não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento
tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. A Garde não assume qualquer
compromisso de publicar atualizações ou revisões dessas previsões. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e
dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados
diariamente em jornal de grande circulação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade
futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os fundos
utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista
de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Estes fundos têm menos de doze meses, para avaliação da performance de um fundo de
investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, doze meses. Informações relativas aos horários, valores máximos e mínimos, prazo de carência,
conversão e liquidação para movimentações, taxas de administração, performance, entrada e saída cabíveis aos fundos, tratamento tributário perseguido,
utilização de derivativos, aquisição de ativos negociados no exterior, concentração de poucos emissores de ativos de renda variável, entre outras
informações poderão ser adquiridas em documentos específicos tais como: Prospectos, Lâminas e Tabela resumo referente as características gerais dos
fundos mútuos, ou através do site www.gardeam.com.br.
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