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DISCLAIMER
A Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda. (“Garde Asset Management”), a Garde RF & Previdência Gestão de Recursos Ltda. (“Garde RF & Previdência”) e a Garde Equity Gestão de
Recursos Ltda (“Garde Equity”, e em conjunto com a Garde Asset Management e a Garde RF & Previdência, “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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• A adoção do Average Inflation Targeting pelo Fed foi uma mudança estrutural relevante na condução de
política monetária nos EUA e, possivelmente, no mundo. Ao aceitar taxas de inflação moderadamente mais
altas, condições estimulativas deverão ser garantidas por um período prolongado.

• Enquanto não se traduzirem em aumento de hospitalizações e mortes, segunda onda de casos na Europa
não deve resultar em novas medidas de restrição.

• Bem-sucedida no controle da crise sanitária, a China deve ser uma das poucas economias a crescer em
2020, o suficiente para deixar o PBoC satisfeito com o atual nível de estímulos.

• Negociações por novos estímulos e proximidade das eleições nos EUA devem ditar o ritmo dos mercados
nos próximos meses, bem como os resultados acerca do desenvolvimento das vacinas contra o coronavirus.

Durante a última década, tendências estruturais da
economia norte-americana como a queda do
crescimento potencial e da produtividade exerceram
pressões baixistas sobre sua taxa de juros neutra –
aquela compatível com inflação na meta e pleno
emprego. A consequência direta desse fenômeno é a
exposição mais frequente da política monetária a
episódios em que ela fica restrita pela Effective Lower
Bound, taxa a partir da qual um banco central não
consegue mais estimular a economia, pois os agentes
trocam depósitos por dinheiro. Sob essa motivação, o
Federal Reserve concluiu no último dia 28 a revisão
do seu framework iniciada em 2018.

Foram duas as principais mudanças nos seus
objetivos e estratégia de política monetária.
Primeiramente, foi adotado um sistema de Average
Inflation Targeting (AIT), mirando uma inflação
média de 2% ao longo do tempo. Assim, desvios
persistentes abaixo da meta seriam compensados em
períodos subsequentes, permitindo que a inflação
rode em níveis moderadamente acima da meta por
algum tempo. Além disso, o objetivo de pleno
emprego agora tem uma assimetria clara para
períodos em que estiver abaixo da sua taxa neutra, de
modo que apertos do mercado de trabalho medidos
por uma taxa de desemprego baixa não deverão mais
ser uma condição suficiente para aumento de juros.
Vale ressaltar o caráter mais flexível da condução de
política monetária a partir daqui, tanto via a ausência
de uma janela específica para o período da inflação
média a ser considerado quanto pela gama de
indicadores que serão levados em conta para auferir
o tamanho do hiato no mercado de trabalho. Gráfico 1. Fonte Bloomberg

Curva de Juros Nominais - EUA

www.garde.com.br @gardeasset Garde Asset Management Garde

A mercado, tais alterações já eram de certa forma
esperadas, mas não deixam de ser um marco
relevante na evolução da política monetária. O
caráter assimétrico para lidar com inflação e
desemprego em fases distintas do ciclo dá ao Fed não
apenas uma postura, mas uma estrutura mais dovish.
Disposto a aceitar uma inflação mais alta para que a
economia esteja menos sujeita à armadilha da
liquidez, o Fed pode inclusive inspirar outros bancos
centrais a promover mudanças semelhantes.
Acreditamos que isso gere um importante vetor de
compressão das taxas de juros reais (principalmente
curtas), e um movimento de inclinação nas taxas
nominais (Gráfico 1). O movimento ainda pode ser
reforçado já no próximo FOMC, com seu Forward
Guidance atrelando altas nos juros ao cumprimento
dos novos objetivos.

http://www.garde.com.br/
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Na Europa ocidental, o tema de agosto foi a
consolidação do aumento de casos de COVID-19 em
alguns países, levantando dúvidas acerca da
efetividade do bloco em gerenciar a crise de saúde.
Entretanto, o avanço dos protocolos médicos
relacionados à epidemia tem garantido que essa
segunda onda de novos casos não seja traduzida num
aumento da mortalidade (gráficos 3 e 4). Enquanto
esse padrão for mantido, acreditamos que medidas
mais duras de restrição não serão tomadas,
permitindo a continuidade do movimento de
recuperação da economia europeia ainda que em
ritmo mais gradual.

Na China, o número de novos casos de Covid-19
mantém-se praticamente zerado há meses e a
atividade econômica já se encontra em patamares
semelhantes ao pré-crise na maioria dos indicadores.
Com parte do estímulo fiscal anunciado em maio
ainda por vir, o país deve ser o único entre as maiores
economias a crescer em 2020 (gráfico 2), dando
conforto ao PBoC para que mantenha a política
monetária no patamar atual. Em ambas as regiões,
Zona do Euro e China, portanto, vemos sustentação
do ambiente favorável a suas moedas ante o dólar.

Em tempo, identificamos três desenvolvimentos que
serão importantes para ditar o ritmo dos Mercados
até o fim do ano:

• A não-renovação dos estímulos fiscais nos EUA
pode causar impacto adverso numa economia ainda
em recuperação. Com deadline em 30 de setembro,
Democratas e Republicanos seguem distantes de um
acordo.

• As eleições de 3 de novembro também ganharão
cada vez mais destaque. O primeiro debate
presidencial e a votação por correio em alguns
estados começam já neste mês. Ainda liderando as
pesquisas nacionais e nos swing states, vale ressaltar
que Joe Biden aproximou-se da ala mais moderada do
partido em agosto, nomeando Kamala Harris como
sua Vice-Presidente.

• Por fim, em âmbito mais global, é possível que
notícias positivas acerca da Fase III no
desenvolvimento de diversas vacinas contra o
coronavirus ajudem a sustentar o ambiente favorável
ao risco.

Gráfico 2. Fonte Bloomberg
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Gráfico 4. Fonte Bloomberg

Mortes diárias (COVID-19) - mm7d
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Gráfico 3. Fonte Bloomberg

Casos diários (COVID-19) - mm7d

Expectativa de Crescimento do PIB para 2020
(mediana Bloomberg)
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O Trilema Fiscal

• A pressão sobre o teto de gastos deverá crescer, conforme as discussões em relação ao novo programa
Renda Brasil se intensificam, revelando as restrições políticas e fiscais da construção de um novo arranjo de
programas sociais.

• O PIB do 2º trimestre caiu 9,7% na margem e confirmou nossas preocupações com os impactos da
pandemia sobre o setor de serviços. Ainda assim, devemos ver uma recuperação forte do PIB no 3º
trimestre, que deverá crescer +8%.

• Apesar das pressões de curto prazo na inflação resultantes da alta no preço de commodities e da
depreciação cambial, o cenário para a inflação de 2021 segue com folga em relação à meta (projeção de
2,5%). Portanto, o plano do BC em manter a taxa de juros no nível atual por tempo prolongado deverá ser
revertido apenas se houver uma mudança no regime fiscal brasileiro.

• No setor externo, a conta financeira do balanço de pagamentos segue como ponto de atenção tanto pela
queda dos ingressos de investimento direto como pela maior saída de pagamentos de bonds e empréstimos
no exterior.

As discussões em relação ao Renda Brasil se
intensificaram, antecipando as pressões previstas
sobre o teto de gastos decorrentes da definição desse
novo programa social. O governo federal então se
depara com um trilema de difícil solução, em que o
teto de gastos, a Renda Brasil e a ausência de
reformas dos gastos não conseguem coexistir. Para
construir um Renda Brasil, que amplie o número de
beneficiários e o valor médio dos benefícios e que
caiba dentro do teto de gastos, é necessário caminhar
em direção a reformas mais profundas dos gastos
públicos e realocação de recursos de programas
sociais menos eficientes. No entanto, as
manifestações do Congresso, em especial o Senado, e
da ala política do governo – incluindo o presidente –
têm mostrado sinais dúbios em relação à intenção de
se avançar com as reformas dos gastos públicos,
especialmente dos programas sociais.

Acreditamos, portanto, que o teto de gastos está na
rota de colisão com o desejo da classe política de
criação desse novo programa social, pela limitação
que o teto impõe a novos gastos. Portanto, é de se
esperar que as pressões por alguma flexibilização do
teto de gastos cresçam ao longo do tempo, ainda que
no curto-prazo o anúncio da postergação do auxílio
emergencial compre algum tempo para a definição do
novo programa.

Apesar de vermos como alta a probabilidade de
alguma flexibilização do teto de gastos, acreditamos
que o mais provável é que esta seja acompanhada de
outras medidas que reforcem a sustentabilidade da
trajetória da dívida pública nos próximos anos.
Vale notar que o mercado deverá ser um player
atuante na busca desse novo arranjo fiscal, com uma
possível piora dos preços de ativos servindo como
elemento limitador das aventuras fiscais que poderão
ser discutidas à frente pela classe política.

www.garde.com.br @gardeasset Garde Asset Management Garde

O Trilema Fiscal

Fonte: Garde
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Ainda, devemos monitorar uma possível aceleração
de saídas de investimentos de brasileiros no exterior
relacionadas ao novo patamar de juros domésticos,
mas com o risco de intensificação vindo da piora do
ambiente fiscal.
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O PIB do segundo trimestre mostrou queda de 9,7%
em relação ao trimestre anterior, confirmando o forte
impacto da pandemia na atividade econômica no
período. Em particular, o setor de serviços foi o mais
impactado e acreditamos que deva apresentar
recuperação mais gradual à frente, uma vez que está
mais suscetível às restrições sociais ainda impostas.
Do lado positivo, o setor agropecuário manteve um
bom desempenho, sendo o único a apresentar alta em
relação ao ano anterior. Ainda, a indústria tem
mostrado recuperação mais dinâmica na margem,
apesar de estar em nível abaixo do mesmo período do
ano anterior (gráfico 5). No terceiro trimestre,
acreditamos que o PIB deva crescer 8% na margem,
em linha com a recuperação que temos vistos nos
dados referentes a julho, principalmente puxado pelo
varejo e indústria. Mantemos nossa projeção de
queda de -4,8% no PIB deste ano, mas para 2021
ficamos na ponta menos otimista e projetamos
crescimento de apenas 2,1%, em decorrência do fim
dos estímulos fiscais deste ano.

A inflação de curto-prazo deverá seguir pressionada
pela alta dos preços de commodities e pela
depreciação cambial ocorrida neste ano. Essa
pressão, no entanto, não deverá mudar a avaliação do
BC da necessidade de manter a política monetária
estimulativa por tempo prolongado, uma vez que o
cenário de médio prazo para a inflação segue
benigno. Temos uma projeção de 2,5% para o IPCA de
2021, significativamente abaixo da meta de 3,75%,
refletindo o grande hiato do produto, herança do
choque negativo da pandemia (gráfico 6). Dessa
maneira, o forward guidance dado pelo BC deverá ser
cumprido a menos que tenhamos mudanças
significativas no regime fiscal, com a perda da
percepção de sustentabilidade da dívida pública.

Por fim, o setor externo segue com bons
desenvolvimentos no que diz respeito a balança
comercial e a conta corrente, mas o lado financeiro do
balanço de pagamentos segue gerando preocupações
seja pela queda nos ingressos de investimento direto,
como também pela continuidade do processo de
pagamento de bonds e empréstimos no exterior – i.e.
taxa de rolagem abaixo de 100% (gráfico 7).

Gráfico 5 Fonte: IBGE
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PIB: Setores
Sazonalmente ajustado

Hiato

Taxa de Rolagem (Total)

Gráfico 7 Fonte: BCB

Gráfico 6 Fonte: Garde
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Rentabilidade até 31/08/2020

FUNDOS (%)

D’Artagnan |Multimercado 

Athos | Long Biased

Indicadores

CDI (%)

Bovespa (%)

Aramis | Previdência

-0,59 3,05 7,63 17,01 19,47 40,62 69,32

1,73 2,13 17,62 - - -

-0,64 -0,74 3,47 - - -

0,16 2,12 3,88 10,40 17,95 32,19 50,87

-3,44 -14,07 -1,75 29,59 40,28 71,62 113,12
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MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

Atribuição de Performance –Agosto/20

Outros setores: Arbitragem, Consumo
Doméstico, Tecnologia, Commodities e Outros
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0,16%
0,03%

0,03% 0,00%

0,06%

-0,27%

-0,48% -0,59%

-0,7%

-0,6%

-0,5%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

Caixa

Cupom
 Cam

bial

Global Rates

Despesas

M
oedas

Equities

Juros

Total

CDI

0,16%

-0,01%

-0,15%

-0,25%

-0,39% -0,64%-0,7%

-0,6%

-0,5%

-0,4%

-0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

Caixa

Câm
bio

D
espesas

Juros

Ações

Total

CDI

0,16%

3,54%

1,06%

0,85%

0,57%

-0,02%

-0,30%

-0,50%

-0,92%

-2,71%

1,73%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Caixa

Índices

Com
m

odities

Arbitragem

Tecnologia

O
utros

Despesas

Consum
o Dom

éstico

Bancos / Financials

Dom
ésticos Regulados

Total

CDI


	Slide Number 1
	Cenário Global
	Cenário Global
	Cenário Doméstico
	Cenário Doméstico
	Rentabilidades 	

