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• O evento mais importante do último mês confirmou a vitória de Joe Biden nas eleições americanas de 2020.

Mesmo que sem definição quanto ao Senado - que, entretanto, parece bem encaminhado para uma maioria

Republicana - o resultado foi suficiente para proporcionar um ambiente benéfico ao risco.

• A divulgação dos resultados da fase 3 por diversas empresas na corrida para o desenvolvimento da vacina

contra o coronavírus também deve reduzir incertezas nos próximos meses.

• Tais desenvolvimentos chegam num momento importante, uma vez que a segunda onda que se acometeu

sobre a Europa deve causar novo impacto adverso na região.

• Por outro lado, a China continua se destacando no gerenciamento da crise e deverá ser a única grande

economia a crescer em 2020, refletindo-se na performance de sua moeda.

• A redução de incertezas de curto prazo, a boa performance da China e juros globais estruturalmente mais

baixos devem garantir ambiente benéfico a ativos emergentes.

Com prováveis 306 votos no Colégio Eleitoral, o

candidato Democrata Joe Biden foi eleito como o

próximo presidente dos Estados Unidos. Após um

início de contagem em que apontava uma forte

performance de Donald Trump (principalmente na

Flórida), a apuração de votos por antecedência em

estados de contagem mais lenta aliada a um

comparecimento recorde atuaram como o esperado

em favor dos Democratas. Vale ressaltar que, embora

Trump venha sendo vocal quanto à contestação do

resultado, com processos abertos em diversos

estados, o risco de uma instabilidade institucional

ainda parece baixo, e proporcionalmente menor

quanto maior o número votos no colégio eleitoral

conquistado por Joe Biden.

Conforme esperávamos, o resultado configurou-se

como benéfico ao risco, com boa performance de

bolsas globais e moedas contra o dólar, ao passo

que as taxas mais longas se comprimiram com a

menor expectativa quanto à deterioração fiscal do

país (gráfico 1). Entretanto, a indefinição quanto a

composição do Senado até janeiro de 2021 (quando

ocorrem os run-offs para a eleição dos senadores da

Georgia) podem fazer esse tema ressurgir em breve,

ainda que o cenário base seja de maioria republicana.

A vacina contra o COVID-19 também deve ter

desenvolvimentos importantes em novembro e

dezembro. De acordo com os cronogramas

divulgados na imprensa pelas empresas na dianteira

dessa corrida (Tabela 1), é bem provável que

tenhamos em mãos os resultados finais do período de

testes, trazendo mais previsibilidade a respeito do

trajeto da economia

Gráfico 1. Fonte: Bloomberg
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rumo a sua normalização. Uma amostra clara desse

efeito favorável aos ativos de risco foi dada na última

segunda-feira, com a divulgação de resultados

intermediários muito favoráveis da candidata à

vacina pela Pfizer/BioNTech.
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Cia. Data Evento (vacinas)

Moderna Out-27
rolling review (fase 3) iniciado no 

Reino Unido

Moderna Nov (fim)
Expectativa dos resultados finais 

da fase 3

Oxford/AstraZeneca Out
Estudos da fase 3 retomados após 

pausa

Oxford/AstraZeneca Dez
Expectativa dos resultados finais 

da fase 3

Sinovac Set
Fase 3 iniciada, resultados 

esperados para Nov/Dez

Sinopharm Ago
Aprovação emergencial para uso 

na China

BioNTech/Pfizer Nov (fim)
Expectativa dos resultados finais 

da fase 3

J&J Out
Estudos da fase 3 retomados após 

pausa

J&J Dez
Expectativa dos resultados finais 

da fase 3

Tabela 1. Fonte: Garde

Calendário das Fases das Vacinas

Ativos Americanos Após as Eleições
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Tais notícias chegam num momento importante, visto

que outubro também marcou o retorno da segunda-

onda de coronavírus na Europa. Embora a razão

entre mortes e casos tenha diminuído em relação ao

início da crise, o aumento no número de novos casos

foi tão forte que acabou gerando pressões nas taxas

de hospitalização (gráfico 2). Isso motivou as

autoridades locais a se anteciparem e promoverem

uma série de novas medidas de restrições mais duras,

que em alguns aspectos se assemelham a uma versão

mais leve dos lockdowns de abril. Tais medidas

devem provocar queda na atividade que vinha se

recuperando bem no 3º trimestre, motivando o ECB a

agir com mais estímulos – em sua última reunião, ele

deixou explícito que irá reavaliar todos os seus

instrumentos na reunião de dezembro.

No sentido oposto, vemos a China como grande

destaque no gerenciamento da crise sanitária e

econômica. Com foco no controle da pandemia, testes

em massa e estímulos fiscais via governos locais, a

recuperação chinesa que se iniciou no 2º trimestre

continuou no 3º. Aliado a um PBoC mais cauteloso

quanto a sua política monetária, esse fator vem

garantindo uma boa performance dos seus ativos,

notadamente o yuan (gráfico 3) – o que deve ser

ainda mais favorecido pela eleição de Joe Biden, um

candidato com uma política externa menos bélica

quando comparado a do Donald Trump.

Em tempo, acreditamos que a diminuição da

incerteza quanto a esses dois eventos de curto prazo

– eleições americanas e resultados positivos quanto à

vacina contra o COVID-19 –, aliada a uma economia

chinesa em sólida recuperação e a um Fed

estruturalmente mais propenso a manter os juros

baixos por um período prolongado perfazem

condições favoráveis a ativos de risco em países

emergentes. O principal risco nesse cenário fica por

conta do enfrentamento da deterioração fiscal pela

qual a maioria destes países passou durante essa

crise.

Gráfico 2. Fonte: Bloomberg
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Gráfico 3. Fonte:Bloomberg
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Trajetória fiscal deverá determinar cenário econômico para 2021

• Postergação das discussões fiscais para depois das eleições municipais aumenta a chance de que sejam

discutidos subterfúgios que garantam despesas além do teto de gastos em 2021.

• Cenários de flexibilização do teto de gastos mostram trajetórias de dívida pública desafiadoras.

• Nesses cenários alternativos de maior risco fiscal, a piora das condições financeiras teriam efeitos

contracionistas sobre a atividade.

• A provável depreciação cambial nesses cenários poderia, junto com a desancoragem das expectativas de

inflação, resultar em taxas de inflação prospectiva acima da meta nos próximos anos e, consequentemente,

uma reação de política monetária já no primeiro semestre de 2021.

• Os riscos fiscais elevados, um baixo diferencial da taxa de juros e fatores pontuais para o fim do ano têm

mantido a má performance relativa do Real frente a outras moedas ao longo do ano.

,
econômicas, a depender da intensidade da piora

fiscal. Formulamos então dois cenários alternativos

de risco fiscal: um aumento do risco fiscal que

chamamos de “elevado”, que é comparável com o

que vimos na disputa das eleições de 2018, e outro,

mais extremo, análogo à piora fiscal que vimos no

final do governo Dilma em 2015 e chamamos de

“desancoragem fiscal”. Basicamente, nossos dois

cenários têm trajetórias bem distintas de evolução

da dívida bruta (gráfico 4), o que exemplifica os

cenários extremamente desafiadores que a falta de

coordenação e vontade política para avançar nas

reformas implicam para o futuro.
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O trilema fiscal segue como a principal preocupação

do cenário doméstico, com a decisão do presidente

Bolsonaro em postergar as discussões a respeito da

criação do novo programa social de renda básica e do

cumprimento do teto de gastos em 2021 para depois

das eleições municipais (final de novembro). Tal

decisão reflete os contínuos sinais de que não há, por

parte do executivo, disposição para que se avance em

reformas fiscais mais profundas que possam liberar

recursos para o tão desejado Renda Brasil. Aliada a

essa postura do presidente, é válido notar que o

calendário legislativo após as eleições é muito

apertado e que ambas as casas, Câmara e Senado,

encontram-se pouco dispostas a avançar na agenda

reformista às vésperas das suas próprias eleições em

fevereiro de 2021.

Desta maneira, o cenário vai convergindo para que

nenhuma proposta relevante seja aprovada nessa

virada de ano e isso deverá levar ao aumento das

pressões para que despesas além do teto de gastos

aconteçam, mesmo com a sua manutenção formal.

Uma demonstração desse tipo de manobra aconteceu

na tentativa do governo em emplacar a modulação

dos pagamentos de precatórios que abririam espaço

para novos gastos. Acreditamos que outros

subterfúgios possam ser adotados neste final de ano

(Figura 1), o que deverá manter os riscos fiscais

elevados aos olhos do mercado.

Ainda que seja difícil precisar qual o caminho que

será escolhido, é útil, como exercício, simular

cenários alternativos para as principais variáveis

Desfechos e Alternativas do final do Ano

Figura 1 - Fonte: Garde
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enquanto as questões fiscais não forem endereçadas.

Por fim, vale lembrar que temos no final do ano um

fluxo pontual de compras de dólares relacionadas a

diminuição do overhedge dos bancos que deve somar

um total de US$ 16 bilhões.
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Em termos de atividade, vemos que ambos os

cenários alternativos denotam uma piora significativa

do PIB esperado para 2021 (gráfico 5), uma vez que

as condições financeiras mais apertadas têm efeito

contracionista sobre a retomada esperada. Dessa

maneira, fica claro que tentativas de expansão fiscal

sem contrapartidas de reformas acabam sendo

contraproducentes para a atividade econômica. Outra

preocupação é que a indefinição fiscal, que já aperta

atualmente as condições financeiras, poderá mostrar

efeitos contracionistas mesmo que os piores cenários

não ocorram. Assim, quanto mais longo for o

processo de indefinição fiscal, maior será o viés

baixista para a projeção do PIB de 2021 (3%).

Do lado da inflação, vale notar que esses cenários

alternativos implicam em taxas de câmbio mais

depreciadas. Assim, o processo inflacionário mais

significativo deveria ocorrer advindo da piora das

expectativas de inflação que por sua vez reagiriam

não só à própria depreciação do câmbio, mas também

à perda da ancoragem fiscal. Apesar de nossa

avaliação da inflação corrente ser de que as pressões

deste final de ano sejam oriundas, em grande medida,

de fatores pontuais e temporários – tanto do lado da

oferta (restrições de oferta na pandemia, depreciação

do câmbio e aumento dos preços internacionais de

commodities) como da demanda (forte impulso fiscal

especialmente vindo das transferências de renda

para a camada mais pobre da população) – o aspecto

temporário poderá se perder se tivermos novas

rodadas de depreciação cambial e desancoragem das

expectativas oriundas de uma cenário fiscal

insustentável. Na concretização dos cenários

adversos, nosso cenário de manutenção de juros em

2% ao longo de 2021 seria alterado para altas de

juros possivelmente já no primeiro semestre.

Sobre o setor externo e a taxa de câmbio, o balanço

de pagamentos segue mostrando ambiguidade, com

as transações correntes em equilíbrio, mas um

grande déficit do lado financeiro. Além do efeito de

um menor diferencial de juros, acreditamos que a

taxa de câmbio esteja sendo principalmente

impactada pelo aumento dos riscos fiscais. Dessa

maneira, temos visto uma grande underperformance

do Real ao longo do ano em relação aos seus pares

emergentes (gráfico 6), o que deverá permanecer
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IPCA    Adm x Livres

Gráfico 4 - Fonte: BCB
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Rentabilidade até 30/10/2020

FUNDOS (%)

D’Artagnan |Multimercado 

Porthos* | Alavancado

Indicadores (%)

CDI

Ibovespa

Athos | Long Biased
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MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

Atribuição de Performance –Outubro/20

D’Artagnan

Aramis Athos

MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

Porthos

Aramis | Previdência

0,73 0,54 2,29 11,71 15,36 34,18 59,14

1,26 1,54 - - - - -

-3,71 -12,54 -2,68 - - - -

-0,83 -4,05 -1,59 7,47 - - -
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3,2%
CDI

0,16 2,45 3,24 9,66 16,85 29,86 48,04

-0,69 -18,76 -13,33 8,13 25,60 46,10 104,83

* Considerando o feeder mais antigo da estratégia do Porthos (GRPI) - início em 28/02/2020


