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O mês de agosto foi marcado pelo recrudescimento do risco político no Brasil, com o 
retorno da especulação sobre a saída do Ministro Paulo Guedes e o abandono do teto 
de gastos, que terminam sendo dois lados da mesma moeda. O presidente não só 
reafirmou o compromisso com o teto de gastos e a manutenção do Ministro da 
Economia, como deu dois passos além na resolução da incerteza política: tanto definiu 
um valor e prazo (R$ 300, por 4 meses) para a extensão do auxílio emergencial como 
deu prazo (dia 3/9/2020) para mandar ao Congresso a reforma administrativa.  
 
Sobre essa reforma, quase ninguém esperava vê-la em 2020, e com muita dificuldade 
viria em 2021. Sobre o auxílio, não imaginávamos que acabasse antes da eleição 
municipal, mas havia muita incerteza no valor. O mercado se questionava se o 
Congresso não iria manter o benefício em R$ 600 a um enorme custo fiscal. 
 
No lado externo, podemos ter testemunhado uma mudança secular de política do FED, 
que agora se compromete a manter a média da inflação em 2%. Como há mais de dez 
anos a inflação vem rodando consistentemente abaixo de 2%, é quase um 
comprometimento colocar e mantê-la acima de 2% talvez pela próxima década inteira. 
Deriva daí nossa confiança que o ouro, a prata e algumas mineradoras selecionadas de 
ouro continuam sendo posições extremamente atraentes. Ainda mais se o referencial 
for o R$ e não o US$. 
 
Por fim, temos monitorado atentamente uma dinâmica preocupante. A curva de juros 
no Brasil está muito inclinada (juro longo muito maior que o juro curto) e por isso o 
Tesouro tem encurtado a maturidade da dívida, o que eleva bastante o risco de termos 
dificuldade na rolagem da dívida, mas por outro barateia demais o custo de 
financiamento do Setor Público. Esse cabo-de-guerra se resolve com o Tesouro 
barateando tanto a dívida que o juro longo cai, ou pode se resolver pelo lado ruim e o 
Tesouro encontrar de fato restrição a rolagem. Os leilões semanais de títulos públicos 
ganharam uma importância acima do normal por conta disso. 
 
O foco da casa permanece em ações, e mantivemos concentrados em quatro blocos de 
investimentos e com poucas modificações: i) Telecom, pois acreditamos na 
consolidação e julgamos as empresas com valuation bem atraente, e demos ter avanços 
importantes em relação a venda da unidade móvel da Oi ainda neste mês; ii) Utilities, 
com preferência no setor de saneamento apesar das declarações do governador de São 
Paulo no último mês; iii) Consumo, com preferência por empresas de consumo básico; 
iv) Exportadoras, na qual acreditamos que o valuation se mostra muito descontado 
mesmo com uma eventual apreciação do BRL no curto prazo. 
 
 


