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O cenário externo trouxe poucas novidades em abril. A expectativa de alta de juros nos EUA

contínua, embora algumas instituições já acreditem que demorará um pouco mais para acontecer,

mas ainda deverá ocorrer em 2016. Lembramos que ao se concretizar, este fato torna as aplicações

nos EUA - consideradas as mais seguras do mundo - mais atrativas, o que deve gerar uma fuga de

recursos dos países emergentes, entre eles o Brasil que, além deste motivo, já vem sendo penalizado

por fatores políticos e económicos internos. Outro fator que causa desconforto é a possibilidade,

embora remota, de eleição de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas. Trump

tem propostas que se postas em prática elevariam muito a dívida norte-americana, podendo

culminar numa nova crise económica mundial.

Internamente, o mês de abril e o início deste mês de maio mantiveram todos os holofotes voltados

para a cena política brasileira. No dia 17 de abril tivemos a aprovação na Câmara do prosseguimento

do processo de impeachment, enviado ao Senado, que aprovou o afastamento da presidente Dilma

por 180 dias no dia 12 de maio. É muito pouco provável que Dilma consiga reverter esse quadro

nesse período tendo em vista que, para o consumar afastamento definitivo, são necessários 54 votos

{dois terços) dos senadores. Na votação do dia 12, foram 55 a favor. Como acreditamos ser também

muito pouco provável que algum senador mude de opinião em tão pouco tempo, apostamos na

saída definitiva de Dilma.

Portanto, dá-se a partir de agora início a um novo governo, liderado por Michel Temer. Há algumas

semanas, as expectativas do mercado eram muito positivas quanto ao novo governo, tendo em vista

que muito se falou sobre um "ministério de notáveis" formado por Temer, no entanto, com o passar

dos dias e das alianças feitas, os notáveis deram lugar a figuras conhecidas, como Sarney Filho e

Henrique Alves o que baixou um pouco a aura de tempos melhores.

Ao mesmo tempo, a formação de equipe económica com nomes fortes, como Ilan Goldfajn no Banco

Central e Mansueto de Almeida no Tesouro Nacional, liderada por Henrique Meireles na Fazenda e

Previdência, fundidas num único ministério (da Fazenda), trouxeram ânimo ao mercado com a

redução acentuada nos juros futuros, queda no dólar e alta da Bolsa, sinalizações claras de

aprovação dos nomes.

Acreditamos que este governo poderá dar um novo rumo à economia brasileira. Reformas

importantes, como Previdência, Tributária e Política, não dependem de um bom momento

económico, apenas de vontade política e este é sem dúvida um bom momento para a população

forçar essas mudanças. O embalo das ruas, iniciados em junho de 2013, ganharam força e chegaram

até aqui. É hora de avançar e a cobrança deve ser firme.

Com relação ao mercado, abri! mais uma vez foi muito positivo para os IMA e IRF-M, especialmente

os de mais longo prazo, como o IMA-B 5+ e o IDkA20. Esses índices são muito sensíveis a variações

nas taxas de juros e como estas tem caído muito nos últimos meses, esses índices acabam sendo

muito beneficiados. O IDkA20 já acumula alta de 33,60% em 2016! No entanto, o risco incorrido

também é elevado caso haja reversão nas expectativas e o mercado passe a acreditar numa elevação

das taxas. Isso ocorreu em 2013 e o agora campeão ÍDkA20 amargou perda de 31,3% no acumulado

daquele ano. Portanto, nada de euforia. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade

futura. Pé no chão e parcimônia neste momento são fundamentais.
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