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DISCLAIMER
A Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda. (“Garde Asset Management”) e a Garde Previdência Administração de Recursos Ltda. (“Garde Previdência”, em conjunto com a Garde
Asset Management “Garde”) realizam única e exclusivamente a distribuição de cotas de Fundos de Investimentos dos quais sejam, respectivamente, responsáveis pela gestão de recursos
(“Fundos”), nos termos da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015, não realizando, portanto, a distribuição de qualquer outro ativo financeiro. Exceto com relação aos Fundos, as
informações contidas neste e-mail são de caráter exclusivamente informativo não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em ativos financeiros,
tampouco recomendação para compra ou venda de cotas dos Fundos, cujas características poderão ou não se adequar ao perfil do investidor, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de
novembro de 2013. 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. Os Fundos não contam com a garantia do administrador, da Garde, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura
cuidadosa dos formulários de informações complementares e dos regulamentos dos Fundos ao aplicar seus recursos. Os Fundos podem utilizar 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. Alguns Fundos estão autorizados a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. 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: Formulários de Informações Complementares, Lâminas e
Tabela resumo referente as características gerais dos Fundos, ou através do site www.garde.com.br.
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• Os novos casos de Covid-19 mostram-se sob controle nos países desenvolvidos e a atenção se volta para a
abertura gradual da economia. Em contraste, nos países emergentes continuamos a ver aumento dos casos.

• Três meses após o início da retirada dos lockdowns, o consumo na China segue abaixo de níveis anteriores.
Pacote fiscal foi confirmado pelo governo, mas deverá ser menor do que vimos na crise de 2008/09.

• Nos EUA, os dados de março e abril mostraram uma queda na atividade sem precedente, mas não
impediram a continuidade do aumento de apetite ao risco. FOMC tem sido enfático no espaço para aumento
de suas políticas atuais, se for necessário, em detrimento à possiblidade de taxas negativas.

• Relações políticas entre EUA e China voltaram a piorar recentemente, sendo que acreditamos que essas
tensões deverão continuar, principalmente por conta das eleições norte-americanas. Ainda assim, não
acreditamos que no curto prazo esse movimento deva resultar em dissolução do acordo comercial feito e
sanções deverão ser mais pontuais.

• Sob a condição de que os riscos mapeados não evoluam significativamente, a liquidez injetada no mundo
continuará sustentando ambiente favorável ao risco. Destacamos uma possível janela de dólar fraco nos
próximos meses.

O crescimento de casos de Covid-19 tem mostrado
desaceleração na Europa e nos EUA (Gráfico 1),
favorecendo a retirada das medidas de restrição e
redirecionando a atenção dos mercados para o ritmo
gradual da retomada da atividade econômica nessas
regiões. Por outro lado, a evolução da epidemia em
países emergentes segue preocupante.

Os dados de atividade mais recentes da China
indicam que ainda não houve retorno à normalidade
mesmo após 3 meses do fim do lockdown. A fraqueza
vem principalmente do lado do consumidor, via
choque de renda e mudança de hábitos decorrente da
pandemia. Além disso, por ser uma economia
exportadora, o choque na demanda global deverá ser
outro empecilho na retomada à frente (Gráfico 1).
Diante disso, o National Policy Committee (NPC)
entregou uma resposta fiscal da ordem de 5% do PIB.
Embora relevante, o número fica aquém da reação
fiscal de 10% vista em 2009, por exemplo.

Apesar de defasados, os dados de atividade nos EUA
têm revelado a severidade do choque econômico. O
PIB do primeiro trimestre teve sua maior queda
trimestral desde 2009, o que chama a atenção dado
que as restrições de contato social foram impostas
apenas em meados de março. Dessa maneira, o pior
da atividade deverá impactar o PIB do segundo
trimestre, como indicadores mais recentes de abril e
maio vêm apontando.

Gráfico 1. Fonte Bloomberg

Casos diários (países selecionados, mm7d)

Os dados de desemprego de abril superaram
qualquer recessão anterior, e embora a alta
participação de demissões temporárias possa ser um
indício de volta mais rápida do que outras crises
(Gráfico 2), é muito difícil que os efeitos desta fiquem
restritos a 2020.

Número de desempregados por tipo (em mil)

Gráfico 2. Fonte BLS (Buereau of Labor Statistics)
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Dado o caráter extremamente recessivo do choque, o
Fed vem sendo questionado pelo mercado a respeito
da implementação de taxas negativas. Entretanto,
devido ao discurso veemente de praticamente todos
os membros do board contra essa medida,
acreditamos que o Fed irá se apoiar no arsenal atual
(Forward Guidance e compra de ativos) até seu
possível esgotamento antes de considerar novos
cortes de juros.

As tensões políticas entre EUA e China escalaram no
último mês, tanto na retórica quanto com algumas
medidas específicas. Entretanto, como crises
econômicas não costumam ser favoráveis a
presidentes incumbentes em anos de eleição
americana (Gráfico 3), acreditamos que as tensões
não devam reeditar uma nova versão da Guerra
Comercial nem impactar o que foi acordado até aqui.
Novos desenvolvimentos precisam ser monitorados,
mas devem ficar restritos à troca de acusações e
áreas específicas, como tecnologia e regulação. As
medidas de ambos os lados relativas à nova Lei de
Segurança de Hong Kong foram um exemplo disso.

Há ainda uma série de outros riscos mapeados que
merecem menção: falências e calotes em larga escala,
novas ondas de casos da pandemia, fatores
geopolíticos (principalmente na Europa, com o Brexit
voltando aos noticiários) e, mais recentemente, as
manifestações violentas nos EUA. Contando que esses
riscos não evoluam significativamente, a injeção de
liquidez no sistema que sustentou os ativos de risco
em maio – mês geralmente desfavorável para a classe
– deve continuar. Vale ressaltar que a proposta de
EUR 750 bilhões da Comissão Europeia para o fundo
de recuperação europeu atuaram positivamente
nesse sentido pró-risco, não só pela magnitude, mas
pela forte sinalização rumo a uma maior união fiscal
no bloco. Tal sentimento também foi ajudado pelas
notícias positivas acerca do desenvolvimento de uma
vacina para o coronavirus.

Em tempo, vemos que os mercados de moeda ficaram
defasados nesse movimento de risk-on (gráfico 4).
Uma vez que parte significativa do movimento de
dólar forte veio por uma escassez da moeda nos
money markets, movimento que em grande medida
foi atacado pela abundante liquidez, chamamos a
atenção para a possibilidade de uma correção
adicional na direção de um dólar mais fraco no curto
prazo.
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Gráfico 3. Fonte Conference Board
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Gráfico 4. Fonte Bloomberg
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Equilíbrio Externo e o Limite para a Taxa de Juros
• Formação de base no Congresso pelo governo Bolsonaro é positiva, o que deverá impedir contratempos

fiscais no curto prazo. No sentido contrário, atritos na relação entre o Executivo e o STF mantêm os riscos
políticos elevados.

• Revisamos o PIB deste ano para uma queda de 5,5%, já incorporando os dados divulgados para o primeiro
trimestre. Antevemos uma recuperação gradual para 2021 com crescimento de 3% do PIB, o que reafirma a
manutenção do hiato aberto por um período prolongado.

• Dados de inflação seguem confirmando a natureza desinflacionaria da crise atual e, aliados às perspectivas
de recuperação gradual da economia, reforçam a necessidade de quedas adicionais na taxa de juros para
abaixo do nível indicado pelo Banco Central de 2,25%.

• Discussão sobre um possível limite para queda de juros tem dominado o debate sobre a política monetária,
principalmente no que diz respeito ao comportamento da taxa de câmbio. No entanto, o equilíbrio das
contas externas que temos chamado a atenção reafirmam o espaço adicional para a atuação de política
monetária.

O governo Bolsonaro consolidou sua aproximação em
relação ao Centrão, pacificando, por ora, a relação
com o Congresso. Esse movimento deverá manter os
riscos fiscais mais contidos no curto prazo, em que
pese os desafios, especialmente quando olharmos
para o orçamento de 2021, de conciliar a demanda
por mais gastos dos parlamentares com a
necessidade de consolidação fiscal em um ambiente
de atividade ainda deprimida. Por outro lado, a
relação do governo segue conflituosa com o STF, o
que deverá manter os riscos políticos elevados.

Do lado da atividade, os dados do PIB divulgados para
o primeiro trimestre já mostraram o impacto do
coronavírus, apesar das restrições sociais que foram
impostas apenas no final de março. Para o segundo
trimestre, esperamos uma queda significativamente
maior, englobando o período de maior restrição
social no país (gráfico 5). Nossa projeção de PIB está
em queda de 5,5% para este ano e recuperação
gradual para 3% em 2021, o que reforça a
manutenção do hiato do produto aberto por um
tempo prolongado.

O caráter desinflacionário da crise econômica tem
sido revelado nas últimas divulgações do IPCA, com a
inflação subjacente – aquela mais sensível à política
monetária – caindo bastante na margem (gráfico 6). A
dinâmica desinflacionaria também tem atuado sobre
as expectativas de inflação que seguem recuando
para 2021.

Tanto a inflação como a atividade têm reforçado a
necessidade de cortes adicionais da taxa Selic. No
entanto, um debate dentro do Copom assim como no
mercado tem chamado a atenção para possíveis
limites para quedas de juros.

O chamado “lower bound” deriva do conceito
empregado em países desenvolvidos a respeito do
“zero lower bound”, em que se acreditava que existia
um limite para taxa de juros negativas, caso uma
economia com juros já perto de zero necessitasse de
mais estímulo monetário. Em grande medida, os
instrumentos alternativos como foward guidance,
quantitative easing, yield curve control, etc derivaram
dessa restrição, mesmo quando alguns Bancos
Centrais se aventuraram a praticar taxas de juros
negativas. O conceito discutido aqui no Brasil é
diferente, pois se trataria de um limite positivo na
taxa de juros, o que não encontra respaldo na
literatura econômica para uma economia com câmbio
flutuante.
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Gráfico 5 Fonte: IBGE
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Na nossa visão a resposta é não, pois a crise atual já
gerou uma recessão profunda e grande
desvalorização cambial. O ajuste nas contas externas
foi extremamente rápido (gráfico 7), de tal modo que
já vemos um equilíbrio no balanço de pagamentos.

Além disso, compras no mercado futuro de câmbio
relacionadas à redução dos investimentos no exterior
dos bancos também ajudaram a manter a dinâmica
da taxa de câmbio que vimos até o último Copom, e a
mascarar a melhora significativa das contas externas.
Acreditamos que maior parte dessas compras
relacionadas aos bancos ficou para trás, ainda que
devamos ver outra rodada de compras no final do
ano.

Acreditamos, portanto, que o cenário internacional
mais favorável, conforme abordamos na seção
anterior, aliado ao equilíbrio nas contas externas
permitirá uma dinâmica mais tranquila da taxa de
câmbio em relação ao que vimos desde o começo da
crise até meados de maio. Como é justamente o medo
de uma dinâmica pior na taxa de câmbio que suscitou
a debate ao redor do lower bound, esse mercado mais
equilibrado deverá permitir que o BC continue a
flexibilizar a taxa de juros para abaixo do indicado na
última reunião (2,25%).
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No entanto, para uma economia emergente, pode-se
argumentar que em uma situação de fragilidade
fiscal, quedas adicionais da taxa de juros podem
iniciar um processo de desvalorização cambial que
poderia ter impacto negativo na economia via
balanço das empresas, caso essas tivessem exposição
excessiva a dívida em moeda estrangeira. A partir
desse limite, portanto, a política monetária não seria
mais eficiente e até mesmo contraproducente. Seria
esse o caso brasileiro?

Primeiro, o setor corporativo em grande medida
trabalha com cobertura cambial e o BC identificou
apenas 17% das empresas teriam exposição cambial
no seu último Relatório de Estabilidade Financeira (o
restante teria hedges financeiros ou naturais). Por
outro lado, o canal clássico do câmbio via aumento
das exportações líquidas segue sendo expansionista,
ainda que em um país fechado como o Brasil esse
canal seja menos relevante. Portanto, é difícil
imaginar que esse seria um canal que levaria a uma
política monetária contraproducente.

Segundo, o regime de câmbio flutuante deveria fazer
com que o equilíbrio externo seja compatível com o
equilíbrio doméstico, sendo a taxa de câmbio o canal
pelo qual esses equilíbrios seriam alcançados. Isso
ocorreria porque a depreciação do câmbio ajudaria a
volta da inflação para a meta assim como geraria um
ajuste nas contas externas, o que impediria uma
desvalorização contínua. Em outras palavras, existe
uma taxa de câmbio na qual os dois equilíbrios são
alcançados simultaneamente.

No entanto, é sabido que a taxa de câmbio tem
tendência ao overshooting nesses momentos de
transição entre equilíbrios e alta aversão ao risco.
Isso ocorre, basicamente, porque as variáveis
financeiras se ajustam em velocidade mais rápida do
que as variáveis reais – exportações e importações,
por exemplo. Nesse aspecto, o BC, através das suas
intervenções, ajuda a suavizar esses movimentos
para que a economia encontre seu novo equilíbrio.
Desse modo, dá tempo para que os agentes
econômicos se adaptem à nova realidade.

Estaríamos então a beira de um overshooting dadas
as condições para novos cortes de juros que o
binômio atividade fraca e inflação baixa nos impõe?

Gráfico 6 Fonte: IBGE
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Rentabilidade até 29/05/2020
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