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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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• Dados de maio confirmaram uma recuperação mais rápida da atividade, trazendo de volta debate em torno
de possível recuperação em “V”. Entretanto, avaliamos que a retomada deve perder tração em um segundo
momento, conforme as medidas fiscais se esgotam, restando empresas mais endividadas e altas taxas de
desemprego.

• Dado o gradualismo da recuperação da atividade no médio-prazo, os principais BCs deverão permanecer
com postura extremamente estimulativa, o que deverá garantir um ambiente de alta liquidez global por
tempo prolongado.

• Ainda que sigamos confiantes na capacidade de melhor recuperação da economia norte-americana em
relação ao resto do mundo, acreditamos que a forte expansão do balanço do Fed deva se sobrepor à melhor
performance relativa da economia norte-americana, gerando uma janela adicional de enfraquecimento do
dólar.

• Dentre os riscos, chamamos a atenção para as incertezas relacionadas a novas ondas de Covid-19 (já se
manifestando em alguns estados americanos) e a aproximação da eleição presidencial norte-americana em
novembro.

Dados de atividade ao redor do mundo mostraram
uma recuperação mais rápida da crise causada pela
pandemia de Covid-19. Nessa ótica, os Estados Unidos
merecem destaque em relação a sua performance
comparada ao resto do mundo, o que está refletido no
índice de surpresas de atividade (Gráfico 1). Como
consequência, o debate sobre a recuperação em “V”
voltou à pauta, motivando revisões marginais
positivas para as projeções de crescimento global, ao
mesmo tempo em que sustentou o ambiente pró-
risco na maior parte do mês.

Em que pese a boa performance relativa dos EUA,
acreditamos que sua recuperação deva perder força
adiante. Basicamente, acreditamos que o fim dos
estímulos fiscais, tanto do lado do consumidor
(transferências diretas, seguro desemprego) quanto
das empresas (Paycheck Protection Program),
tiveram papel crucial ao amortecer o choque da
pandemia, e sua renovação em níveis inferiores pode
funcionar como um drag à atividade econômica nos
próximos trimestres. Conforme essas medidas fiscais
vão se esgotando, o que restará será uma economia
com o setor corporativo mais endividado e taxa de
desemprego em níveis elevados.

Ainda, a possibilidade de novas medidas de restrição
devido ao aumento de casos de Covid-19 deverá
continuar trazendo incertezas para o cenário,
conforme Gráfico 2.

Gráfico 1. Fonte Citibank

Citi Economic Surprise Index

EUA, dados diários - mm7d
(Tri-state: NY, NJ e CT, Hotspots: FL, TX, CA, AZ e GA)

Gráfico 2. Fonte Bloomberg
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Esse comportamento recente da epidemia nos EUA
suscitou uma pausa no processo de reabertura em
estados americanos mais críticos, como Flórida e
Texas. Embora acreditemos que a barra para novos
lockdowns seja alta, uma vez que o aumento dos casos
não está sendo acompanhado pelo aumento das
mortes, o medo de uma segunda onda e de novas
medidas restritivas deverá permanecer como fonte
de ruído no curto prazo. Vale ressaltar que a Europa
ocidental, assim como os países asiáticos (como
China, Japão e Coréia do Sul) vêm fazendo um
trabalho de controle da doença mais eficaz, sendo que
não apresentam indícios de segundas ondas
relevantes.

Nesse ambiente de liquidez abundante e recuperação
econômica gradual, o dólar poderá ter
comportamento diverso do que vimos nos últimos
anos. A princípio, vemos duas forças relevantes,
porém antagônicas, sobre a moeda. De um lado, o
diferencial de crescimento dos EUA contra o resto do
mundo é favorável ao seu fortalecimento, mas por
outro lado, a enorme expansão de liquidez realizada
pelo Fed apontaria para seu enfraquecimento. Os
dados históricos indicam que, nos períodos em que
essas forças entraram em conflito, a liquidez
prevaleceu sobre o movimento da moeda norte-
americana, como na saída da crise de 2009 e no “QE-
infinity” no final de 2012 (Gráficos 3 e 4). Dada a
magnitude dos estímulos monetários sem
precedentes nessa crise, pode-se esperar uma força
relevante em prol de um dólar mais desvalorizado.

Em tempo, haverá mais um componente de risco
relevante nos próximos meses: as eleições
americanas. A aparente vantagem inicial de Joe Biden
nas pesquisas – inclusive nos swing states – deve ser
vista com cautela, uma vez que essa vantagem à favor
de Hillary Clinton em 2016 não se traduziu em
vitória. É inegável, no entanto, que a popularidade de
Trump está abalada pela crise do coronavírus. Merece
destaque também a batalha pelo Senado, que pode
ter maioria democrata caso consigam conquistar 3
cadeiras (liquidamente), dando ainda mais poder ao
Joe Biden, se este for eleito.

Propostas governamentais, nomeações de membros
das respectivas equipes e temas como China e saúde
pública deverão estar no centro do debate nos
próximos meses, com grande potencial de impacto
nos ativos.

Em suma, essa segunda fase da retomada deverá ser
caracterizada por uma trajetória mais lenta do que a
inicialmente vista, com um alto grau de incerteza
envolvido e partindo de um nível de atividade muito
aquém do pré-crise. Essa também parece ser a visão
dos principais Bancos Centrais, que, cientes do
desafio a frente, terão como principal missão segurar
qualquer ímpeto do mercado e garantir condições
estimulativas por mais tempo.

Gráfico 3. Fonte Bloomberg

Fed Balance Sheet Chg - 12m USD 

Surprise Index Dif. vs USD TWI

Gráfico 4. Fonte Federal Reserve
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Atividade Doméstica Deverá Surpreender Positivamente
• Presidente adota postura mais pacífica com relação aos outros poderes, conforme investigações se

aproximam de sua família e apoiadores. Nova atitude do presidente trouxe a redução da temperatura
política em Brasília, em que pese o risco da revelação de novos escândalos.

• As próximas semanas serão cruciais para a formulação do orçamento de 2021, sob a pressão de aumento de
gastos sociais por parte do mundo político, e consideramos a prova de fogo da equipe econômica e do novo
arranjo político do governo.

• Na atividade, os gastos fiscais deverão mais que compensar os efeitos da crise no mercado de trabalho e
manter a massa rendimento dos trabalhadores. O efeito contracíclico dos programas governamentais de
combate a crise do Covid-19 deverá fazer com que a queda do PIB este ano seja menor do que o mercado
espera, e projetamos uma queda de 4,8% no PIB este ano.

• Na inflação deveremos ver uma pressão altista no curto prazo, principalmente concentrada em
combustíveis e alimentação. No entanto, mantemos a visão benigna para o comportamento da inflação
subjacente e seguimos projetando uma inflação de 2021 significativamente abaixo da meta.

• BC tem adotado um discurso mais cauteloso em relação aos próximos passos de política monetária,
especialmente à luz de uma atividade que poderá nos surpreender positivamente.

• A despeito da volatilidade do câmbio, as contas externas seguem mostrando sinais de equilíbrio e
mantemos a visão de que deveremos ver um fluxo cambial positivo até o final do ano.

O presidente Bolsonaro adotou uma postura mais
pacífica em relação aos outros poderes, reagindo as
investigações que se aproximaram ao seu entorno
(fake news e caso Queiroz). Dessa maneira, o
presidente abandonou, por ora, a política de conflito,
compondo com o Congresso através da aproximação
com o bloco do Centrão. Acreditamos que o atual
arranjo contribui para uma diminuição da
temperatura política, o que é positivo especialmente
quando nos aproximamos da “prova de fogo” que
será a construção do orçamento de 2021. O evento é
importante uma vez que existem demandas advindas
do Congresso e de parte do governo para maiores
gastos que deverão ser equacionados dentro do teto
de gastos pela equipe econômica. Como temos
mostrado, nossa situação fiscal não dá margens para
erros e qualquer deslize poderá gerar uma reação
adversa dos mercados.

Do lado da atividade, temos reforçado que os gastos
fiscais de combate à pandemia impediriam uma
queda mais acentuada no PIB, na contramão do
mercado e de órgãos internacionais que têm reduzido
sequencialmente suas projeções para o PIB deste ano.

De fato, os dados mais recentes têm mostrado uma
queda menor do que a esperada na atividade dos
meses de abril e maio. Temos ainda que o programa
de auxílio emergencial, cuja extensão foi anunciada
recentemente, deverá levar a um aumento da massa
de rendimento total no Brasil neste ano (Gráfico 5).

Massa salaria ampliada 
sazonalmente ajustado

Gráfico 5 Fonte: BC e Garde
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Por fim, a taxa de câmbio voltou a ter comportamento
volátil a despeito do equilíbrio nas contas externas
que temos ressaltado nas nossas últimas cartas. Os
dados de curto-prazo divulgados no balanço de
pagamentos têm corroborado a nossa visão, com a
conta corrente apresentando superávit mensais, as
saídas de investimento estrangeiro de portfólio terem
cessado na margem e não termos nenhum sinal de
“fuga de capitais” de investidores domésticos
reagindo a uma taxa de juros doméstica mais baixa. A
despeito da grande volatilidade da taxa de câmbio,
mantemos nossa visão de um mercado de câmbio
mais equilibrado, em que deveremos ver fluxos
cambiais positivos nos próximos meses.
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Portanto, além de uma queda menos severa no PIB do
2º trimestre, poderemos ver uma retomada mais
robusta no 3º trimestre, puxado pelo consumo das
famílias dado o aumento na massa de rendimentos
em um ambiente de redução das restrições sociais.
No entanto, da mesma maneira que estamos mais
otimistas no curto-prazo, o caráter temporário dos
programas do governo deverá contribuir também
para uma recuperação mais gradual quando esses
expirarem. Dessa maneira, projetamos uma queda de
-4,8% no PIB deste ano, mas com uma recuperação
gradual de 2,1% em 2021.

Do lado da inflação, temos chamado a atenção para as
pressões de curto prazo advindas principalmente dos
reajustes de combustíveis e, em menor medida, por
pressões nos preços de alimentos. Ainda assim, essas
pressões não tiram o caráter favorável da inflação
subjacente neste ano, em que nossa projeção está em
1,7%. Para 2021, a inflação também deverá seguir
baixa e fechar o ano em 2,5%, bem abaixo do centro
da meta de 3,75% (Gráfico 6). Nossa projeção baixista
advém principalmente da recuperação gradual da
atividade que levará a um lento fechamento do hiato
do produto em 2021.

Apesar dessa projeção para 2021 mostrar espaço
adicional para cortes de juros, o discurso do Banco
Central tem estado mais cauteloso, à luz das
prováveis surpresas altistas na atividade de curto-
prazo. Dessa maneira, acreditamos que o BC deva
adotar uma postura mais parcimoniosa e cortar
apenas 25bps na próxima reunião do Copom.

Gráfico 6 Fonte: IBGE
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Rentabilidade até 30/06/2020

FUNDOS (%)

D’Artagnan |Multimercado 

Athos | Long Biased

Indicadores

CDI (%)

Bovespa (%)

Atribuição de Performance –Junho/20

Aramis | Previdência

2,50% 1,01% 6,65% 14,24% 21,06% 70,87%

5,64% -8,87% 9,49% - - -

2,09% -2,90% 3,82% - - -

0,22 1,76 4,62 11,23 19,43 53,79
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