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Carta do Gestor

Continuidade da Agenda no Fed e em Brasília

Caro investidor,

O grande evento nos Estados Unidos foi a sucessão da atual presidente do Fed, o 
Banco Central Americano. Apesar da expectativa de continuidade, por meio da 
escolha de um novo presidente alinhado a Janet Yellen, a decisão foi concretizada 
apenas no início de novembro, com o anúncio de Jerome Powell. Sua escolha traz 
continuidade das diretrizes atuais e não se espera mudanças bruscas na condução 
do Fed. 

No campo da política fiscal, o cenário político é favorável para um impulso fiscal 
nos EUA. Os Republicanos têm um alto incentivo para aprovar um corte relevante 
de impostos, principalmente após o fracasso de todas as iniciativas do governo 
Trump. Com o mercado de trabalho já bastante aquecido, há um risco relevante de 
o impulso fiscal gerar pressão inflacionária e exigir uma alta nos juros mais rápida 
por parte do Fed. 

Na Europa, os indicadores apontam para a manutenção do crescimento da 
economia.  Enquanto isso, o BCE diminuiu o volume de compra de ativos, porém 
estendeu o período por nove meses. Dessa forma, mitigou um aperto nas condições 
financeiras e, portanto, acreditamos que haverá uma nova extensão, porém mais 
curta e com volume menor, encerrando o programa de QE no final de 2018. A 
primeira alta de juros deve ocorrer apenas em meados de 2019. 

No Brasil , conforme esperado, o governo venceu a segunda denúncia da 
Procuradoria-Geral da República na Câmara dos Deputados. O governo saiu mais 
fraco, como também já era esperado, e agora o movimento principal se resume a 
aglutinação da base, com pressão dos partidos menores por uma reforma ministerial 
rápida. O governo tem bastante habilidade política, apesar da baixa popularidade 
e, portanto, esperamos que ele recomponha sua base e possa retomar a votação 
das medidas que exijam maioria simples. Em relação à Reforma da Previdência, 
que precisa de quórum constitucional, entendemos que o governo enfrentará um 
desafio enorme para conseguir uma base forte o suficiente para colocar essa agenda 
na pauta. Continuamos céticos em relação à aprovação da Reforma da Previdência 
nesse governo.

O Banco Central não surpreendeu o mercado com o corte da Selic de 0,75%, 
comunicando um corte de 0,50% na próxima reunião. Porém, para as reuniões 
de 2018, o BCB quer liberdade para decidir os próximos passos. A dinâmica de 
recuperação em curso não é uma ameaça ao cenário inflacionário benigno atual.
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Apesar das altas de combustível e energia elétrica, o hiato do produto ainda é muito 
grande na economia. Não vemos pressão gerada pelo fechamento rápido do hiato e 
o BC terá tranquilidade para perseguir a meta de inflação por meio da continuação 
do afrouxamento monetário. 

Seguem abaixo as nossas estratégias para o fundo: 

Juros 

No Brasil, reduzimos nossas alocações de forma importante após a última reunião do 
Copom. Achamos que o BC entrou na sua fase final do ciclo, indicando uma sintonia 
fina na política monetária.  Nos juros internacionais, continuamos com alocações 
tomadas na parte intermediária da curva dos Estados Unidos e da Zona do Euro. 

Moedas

A maior alocação é comprada em Euro.

Ações

Na parte internacional, mantivemos a posição comprada em bolsas europeias e na 
japonesa contra a bolsa americana. 

Em relação à bolsa brasileira , mantivemos posição levemente comprada . 
Continuamos comprados nos setores de bancos, serviços financeiros, utilities e 
commodities.

Commodities
Continuamos comprados em zinco e açúcar, e vendidos em petróleo.
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SPX Nimitz Feeder FIC FIM Out 2017 2017

Ações 0,11% 1,60%

Commodities -0,03% 0,02%

Crédito -0,03% -0,89%

Juros -0,71% 10,32%

Moedas -0,37% -2,92%

Taxas e Custos 0,06% -3,13%

CDI 0,65% 8,05%

Total -0,32% 13,75%

Atribuição de Performance

No mês de outubro, o SPX Nimitz rendeu -0,32%, ante um CDI de 0,65% no mesmo 
período


