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• À medida que nos aproximamos das eleições americanas, os mercados começam a voltar sua atenção para

a disputa pela presidência e pelo Senado: batalhas acirradas, mas com vantagem aparente para os

Democratas.

• Embora o pleito ocorra no dia 3 de novembro, é improvável que tenhamos o resultado no mesmo dia. A

dificuldade mecânica na contagem de votos e as prováveis contestações gerarão atraso e incerteza, podendo

contaminar o ambiente de risco.

• Mesmo havendo um risco de curto prazo decorrente de possíveis mudanças tributárias, acreditamos que

um governo sob Joe Biden seja favorável a ativos de risco no médio prazo, graças a uma política fiscal

expansionista e uma política externa menos bélica e mais previsível.

• Outubro também deverá ser marcado por avanços no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus,

resolução das negociações do Brexit e o Plano Quinquenal Chinês.

O primeiro debate presidencial entre Donald Trump e

Joe Biden marcou o início da reta final das eleições

americanas. Marcado por um clima bélico, porém

sem muito conteúdo em termos de propostas, o

evento pouco fez para alterar o cenário que se

configura até aqui. Sabemos que, quando se trata de

eleições americanas, é difícil afirmar com grande grau

de certeza o favoritismo de um ou outro candidato.

Dito isso, as chances parecem favoráveis para Joe

Biden.

Além da margem favorável nas pesquisas de intenção

de voto em diversos swing states (incluindo os mais

importantes como Pennsylvania, Florida e

Wisconsin), outros fatores podem ajudá-lo: a

correção de uma série de vieses amostrais nas

pesquisas em relação a 2016; um menor número de

eleitores indecisos que podem mudar o curso de

última hora (Gráfico 1); e a maior flexibilidade para

metodologias alternativas de voto em decorrência da

Pandemia, que pode favorecer o turn-out Democrata

(um dos principais problemas da derrota de Hillary

Clinton).

Caso o cenário base se concretize, acreditamos que,

pelo menos no médio prazo, um governo democrata

seja favorável ao ambiente de risco, principalmente

para mercados globais – graças a uma política interna

inicialmente focada em mais gastos (possivelmente

sob um pacote de infraestrutura) e uma política

externa mais previsível. Isso pode valer mesmo

contando com uma pequena maioria Democrata no

Senado, de modo que a ala moderada do partido
Gráfico 1. Fonte: Real Clear Politics
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tenha mais peso em se tratando de assuntos mais

polêmicos, evitando assim políticas muito radicais.

Entretanto, vale ressaltar que as previsões para a

maioria do Senado são mais incertas do que para a

Casa Branca, já que os Democratas precisam obter

liquidamente 3 assentos Republicanos, e as pesquisas

indicam uma margem mais apertada do que a corrida

pela presidência.

O risco para esse cenário benigno decorre da agenda

Democrata de maior taxação para o setor corporativo,

que pode desencadear um possível ajuste no mercado

de ações e momentaneamente se estender para

outros mercados. Entretanto, com a economia

americana saindo de uma das recessões mais agudas

de sua história, acreditamos que a discussão sobre a

política tributária de Joe Biden possa ficar para um

segundo momento.

0

5

10

15

20

25

30

5/4/2016 6/3/2016 7/3/2016 8/2/2016 9/1/2016 10/1/2016 10/31/2016

Pesquisas Nacionais Eleições EUA - Eleitores Indecisos

2016 (mm7d) 2020 (mm7d)

Pesquisas Nacionais Eleições EUA – Eleitores Indecisos

http://www.garde.com.br/


www.garde.com.br

CENÁRIO GLOBAL

3

Diferente de outros anos, tão importante quanto o

resultado final será o caminho até ele. Devido à sua

natureza emergencial, diversos estados vêm

recebendo um pedido de votos por correio maior do

que estão acostumados a lidar (Gráfico 2), o que pode

desencadear uma dificuldade “mecânica” no processo

de contagem. Além disso, é muito provável que o

perdedor conteste um eventual resultado negativo,

podendo até mesmo acionar a Suprema Corte – o que

poderia desencadear um ambiente de incerteza

“institucional” por semanas e contaminar o ambiente

de risco. Entretanto, a probabilidade desse cenário é

tão menor quanto maior for a vantagem do vencedor

na contagem dos votos. Assim, se de fato se

concretizar uma sólida vitória de Joe Biden em linha

com o que as pesquisas vêm apontando, ele pode ser

evitado.

Nesse aspecto, o calendário do processo eleitoral

coloca algumas “datas limite” que devem ser

respeitadas nessa dinâmica (Tabela 1). Soma-se

ainda a esse ambiente incerto o fim de qualquer

chance de novos estímulos fiscais até o pleito,

sacramentado com o posicionamento de Trump pelo

Twitter na última terça-feira. A distância entre as

propostas já vinha motivando revisões baixistas para

o crescimento no mercado, e como grande parte dos

membros do Fed consideram algum estímulo em suas

projeções, é provável que seu cenário também seja

impactado negativamente.

Em tempo, outubro trará desenvolvimentos

relevantes em outros temas globais. As negociações

do Brexit se aproximam da data-limite imposta por

Boris Johnson (15 de outubro), quando devemos ter

alguma decisão a respeito da relação entre Europa e

Reino Unido a partir de 2021. O Partido Comunista

Chinês também se reúne ao longo do mês para a

elaboração do seu Plano Quinquenal, um fórum que

discute metas e diretrizes econômicas e sociais para o

país a cada 5 anos. Do último Plano para cá, a China

enfrentou desafios relevantes, como a Guerra

Comercial e a pandemia, e será interessante

acompanhar as metas de crescimento e orientações

de reformas decorrentes desse encontro. Por fim,

podemos ter resultados de diversas farmacêuticas em

fases avançadas no desenvolvimento de uma vacina

para o COVID-19, e trazer para mais perto aprovações

emergenciais ao redor do mundo.

Gráfico 2. Fonte: Imprensa local, Secretarias Estaduais

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

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

FL PE IL OH GA WI MN NC

Pedidos de votos por correio e Colégios Eleitorais por Estado

2020 (pedidos atuais) 2016 (total) Colégios Eleitorais (dir.)

Pedidos de votos por Correio e Colégios Eleitorais por Estado

Data Evento

29/Set Primeiro Debate Presidencial

07/Out Primeiro Debate com Vice-Presidentes

15/Out Segundo Debate Presidencial

22/Out Terceiro Debate Presidencial

3/Nov Eleições

8/Dez
"Safe Harbor" (qualquer pendência na contagem 

deve ser resolvida até aqui)

14/Dez
Eleitores dos Colégios Eleitorais transmitem seus 

votos para Presidente e VP

6/Jan
Congresso conta os votos eleitorais e declara o 

vencedor

20/Jan "Inauguration Day" - Presidente eleito toma posse

Calendário do Processo Eleitoral

Tabela 1. Calendário do Processo Eleitoral
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Tudo se resume ao FISCAL

Deterioração fiscal e suas implicações

• O trilema fiscal seguiu pautando o debate em Brasília, com ainda maior pressão sobre o teto de gastos,

dada a falta de disposição política em se avançar com reformas fiscais mais profundas. Acreditamos que

continuaremos a ver pressões para flexibilização do teto de gastos nas próximas semanas.

• Atividade segue forte no curto prazo, mas fatores negativos para 2021 seguem se acumulando e mantemos

nossa perspectiva de recuperação apenas gradual no médio prazo.

• Inflação está passando por um choque pontual de alimentação que tende a se reverter em 2021. A

preocupação para o ano que vem, no entanto, vem de uma possível desancoragem das expectativas

oriunda do aumento dos riscos de mudança no regime fiscal.

• Conta corrente segue melhorando rapidamente, mas conta financeira tem mais que compensado para o

lado negativo. Piora fiscal pode intensificar o fluxo de saídas de investimentos brasileiros no exterior, além

de inibir novos investimentos estrangeiros.

Na última Carta, discutimos o trilema fiscal que o

governo enfrentava, ressaltando ser incompatível

conciliar o Renda Brasil com a manutenção do teto de

gastos na ausência de reformas (figura 1). Nesse

último mês vimos justamente que a ponta fraca desse

trilema é o teto de gastos, quando a demanda política

para a criação desse novo programa social segue alta

e o ímpeto reformista por parte do executivo se

mantém baixo. As pressões para a flexibilização do

teto (explícitas ou implícitas) tem crescido para

acomodar os novos gastos – sem a contrapartida de

novos cortes, redesenho de políticas sociais e/ou

reformas mais profundas. Além disso, temos dito que

o mercado financeiro não é um espectador passivo

desse processo, mas sim um ator ativo reagindo a

possíveis malabarismos fiscais, tal qual a ideia de

modulação do pagamento de precatórios para abrir

espaço no teto que vimos recentemente.

Apesar de termos visto alguma defesa do teto por

parte do Congresso, liderado por Rodrigo Maia, a falta

de vontade política do presidente Bolsonaro para

liderar as reformas necessárias tem chamado a

atenção e mantém uma perspectiva negativa para o

avanço das reformas e contrapartidas. Junto a isso,

temos a dificuldade de avançar em medidas não

populares antes das eleições municipais. Portanto,

seguimos preocupados com o aumento da pressão

sobre o teto de gastos e, de maneira ainda mais grave,

a possibilidade de postergação do auxílio emergencial

para 2021 na falta do avanço do projeto de criação e

financiamento do Renda Brasil.

Do lado da atividade econômica, seguimos vendo

bons dados no curto prazo de tal maneira que o

crescimento de 8% no 3º trimestre contra o trimestre

anterior apresenta viés de alta. No entanto, pensando

no médio prazo, seguimos preocupados com o

término dos programas de governo para a

manutenção da renda e do emprego, o que deverá

pesar sobre o crescimento de 2021, quando

projetamos variação de apenas 2.1% – bem abaixo do

consenso de mercado.

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

Figura 1 - Fonte: Garde

O Trilema Fiscal
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Em suma, a situação doméstica segue preocupante,

especialmente nas interações das variáveis

econômicas com uma possível perda da ancoragem

fiscal. Nosso cenário base contempla uma

flexibilização do teto com contrapartidas, de tal

maneira que o panorama não seja percebido como

explosivo. Dessa maneira, mantemos nossas

projeções para o cenário doméstico esperando as

definições das medidas fiscais que devemos ter nas

próximas semanas. O intuito dessa carta foi delinear a

direção das possíveis mudanças deste cenário caso a

piora fiscal vá além das nossas expectativas.
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De fato, ao analisar o mercado de trabalho, vemos

que os números ajustados pela queda na taxa de

participação mostram taxa de desemprego muito

mais alta do que as estatísticas oficiais (gráfico 3).

Esse deve ser um fator negativo para a atividade no

ano que vem que se soma a piora fiscal, que já

impacta as condições financeiras, sendo outro fator

contracionista dos próximos trimestres.

No que diz respeito à inflação, estamos em meio a

um choque no grupo “alimentação”, o que tem levado

a subsequentes revisões altistas na projeção deste

ano, agora em 2.8%. No entanto, acreditamos que

esse choque deva ficar circunscrito a 2020, sem

efeitos secundários para o ano que vem. Quando

analisamos a inflação de preços livres excluindo-se

alimentação, vemos que esta segue em níveis

deprimidos, reagindo à forte abertura do hiato do

produto (gráfico 2). Dada nossa expectativa de

recuperação muito gradual da economia em 2021, a

inflação deverá manter-se em níveis bem abaixo da

meta, em 2.6%.

Ainda que o hiato aberto funcione como um buffer

para um cenário de inflação baixa à frente, não

podemos menosprezar os riscos de perda da

âncora fiscal, atuando para uma possível

desancoragem das expectativas de inflação. Nesse

cenário, o panorama de inflação poderia mudar

drasticamente, suscitando uma reação relativamente

rápida do Banco Central no começo de 2021, uma vez

que o forward guidance não valeria com a mudança

de regime fiscal.

No setor externo, apesar da rápida melhora das

transações correntes que temos ressaltado, o lado

financeiro segue preocupante, com queda no ingresso

de investimento estrangeiro direto, baixa rolagem da

dívida externa e continuidade da alocação de

investimentos de brasileiros em portfolio no exterior.

A continuidade da piora fiscal aqui também tem o

potencial de intensificar essas saídas e inibir ainda

mais as entradas de investimentos estrangeiros,

resultando numa piora adicional do fluxo cambial.
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Gráfico 4 - Fonte: IBGE

Gráfico 3 - Fonte: IBGE

PNAD: Taxa de Desemprego
Sazonalmente ajustada

IPCA    Adm x Livres
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Rentabilidade até 30/09/2020

FUNDOS (%)

D’Artagnan |Multimercado 

Athos | Long Biased

Indicadores (%)

CDI

Ibovespa

Aramis | Previdência
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MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

Atribuição de Performance – Setembro/20

D’Artagnan Aramis Athos

-3,14 -0,18 3,68 12,62 13,76 34,91 62,38

-11,07 -9,17 4,22 8,98 - - -

-2,52 -3,24 0,57 - - - -

0,16 2,29 3,56 10,06 17,39 30,94 49,45

-4,80 -18,20 -9,68 19,23 27,34 62,08 109,95

0,16%

-0,08%
-0,16%

-0,46%

-1,98% -2,52%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

C
aixa

C
âm

b
io

D
esp

e
sas

Ju
ro

s

A
çõ

e
s

To
tal

CDI0,16% 0,02%

0,04%
0,12%

-0,23%

-0,41%

-2,52% -3,14%

-3,5%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

C
aixa

G
lo

b
al R

ates

D
esp

e
sas

C
u

p
o

m
 C

am
b

ial

Ju
ro

s

M
o

e
d

as

A
çõ

e
s

To
tal

CDI
0,16%

0,40%

-2,30%

-2,56%

-2,65%

-3,07%

-1,04% -11,07%

-12,0%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

C
aixa

C
o

m
m

o
d

ities

Ín
d

ices

O
ffsh

o
re

C
o

n
su

m
o

 D
o

m
é

stico

D
o

m
é

stico
s R

egu
lad

o
s

O
u

tro
s

To
tal

CDI

MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M


