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São Paulo, 06 de novembro de 2018. 

Caros cotistas, investidores e parceiros, 

Estamos preparados para uma guinada liberal? 
A confirmação de Jair Bolsonaro como o 38º pre-
sidente do Brasil (19º presidente democratica-

mente eleito) foi 
inegavelmente o 
fator mais im-
portante para os 
mercados locais. 
Além disso, ou-
tubro foi tam-
bém marcado 
por uma intensa 

volatilidade nos mercados globais. O índice de 
ações norte-americano S&P500 caiu quase 7%, 
uma das maiores quedas mensais dos últimos 10 
anos. Ainda acreditamos que o processo gradual 
de alta de juros nos EUA e incertezas sobre o 
crescimento econômico global foram os princi-
pais motivos para essa realização, impulsionada 
também por resultados mais fracos de empresas 
de tecnologia. 
 

Na carteira, mantivemos uma posição comprada 
em ações e opções de estatais. Essa estratégia 
nos deixou passivamente mais comprados à me-
dida que o mercado foi subindo. Ao longo do 
mês, fomos reduzindo nossa posição para reali-
zar lucros e refletir a nova precificação dos ati-
vos. Também reduzimos nossa posição no Mé-
xico, pela deterioração do cenário local. 
 

A utopia da direita 
As eleições trouxeram um claro otimismo aos 
principais círculos de discussão sobre os merca-
dos. Contudo, este otimismo é frequentemente 
comedido. Há ainda muita desconfiança sobre a 
capacidade de o novo governo executar o ajuste 
fiscal e qual a velocidade do mesmo. 
 

Sim, nós também temos essa preocupação. Por 
outro lado, questionamos também se não esta-
mos ignorando o risco de uma significativa gui-
nada liberal na condução econômica do país. 
Vale lembrar que o presidente eleito não escon-
deu, ao longo do processo eleitoral, a sua esco-
lha de ministro da Fazenda e suas políticas libe-
rais. 
 

Em recente artigo ao jornal O Estado de S. Paulo, 
o economista José Márcio Camargo afirmou que 
o governo Bolsonaro deverá adotar uma política 
econômica “mais liberalizante que a maioria dos 
governos pelo menos desde 1930”.  

 

Por que então temos tanta dificuldade em acei-
tar o cenário otimista dessa guinada? Acredita-
mos que parte das razões dessa desconfiança es-
teja na formação acadêmica, cultural e religiosa 
dos brasileiros (e até dos latino-americanos). 
 

Em “A Corrupção da Inteligência”, o antropólogo 

Flávio Gordon descreve como a classe intelec-

tual brasileira foi influenciada a aceitar a ascen-

são da esquerda ao poder. A propagação no país 

dos ensinos de An-

tonio Gramsci, filó-

sofo marxista itali-

ano, desde mea-

dos da década de 

1960 coincidiu 

com o desenvolvi-

mento de nosso 

sistema universitário e das pós-graduações. Na 

academia, na cultura e na mídia, o pensamento 

liberal foi perdendo espaço para pensamentos 

mais alinhados ao comunismo. Na obra, o autor 

mostra a evolução histórica desse processo. 

 

Sob uma outra perspectiva, ao longo das últimas 

décadas, o autor acredita que fomos expostos a 

muito poucos autores e ideias liberais. Isso difi-

culta a propagação e aceitação dessas ideias, cri-

ando inclusive barreiras psicológicas para a ne-

gociação com o Congresso nacional. 

 

Mas o que isso significa para a economia? 

Nós acreditamos que esta guinada liberal já es-

teja acontecendo, ainda que de forma gradual, 

desde a implementação de reformas do governo 

Temer. Teto de gastos, reforma trabalhista e a 

indicação de técnicos para a gestão de estatais 

foram medidas nessa direção.  

 

Obviamente, não podemos assegurar se ou 

quando essas políticas liberais vão se intensifi-

car. Contudo, acreditamos que as consequên-

cias podem ser extremamente relevantes para a 

economia, potencialmente rompendo vários de 

nossos paradigmas.  
 

De uma forma geral, acreditamos que medidas 

liberais podem ter três grandes impactos:  
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1) Juros mais baixos – a introdução da nova taxa 

de juros (TLP) e redução da presença do BNDES 

na carteira de crédito total reduzem a necessi-

dade do Banco Central praticar taxas de juros 

acima da neutra 

para implemen-

tar sua política 

monetária. 

Além disso, ao 

comparar o Bra-

sil com outros 

países emergen-

tes, as métricas 

fiscais e de endi-

vidamento 

ainda destoam 

para cima. A reforma da previdência e uma pru-

dente agenda fiscal também levariam os juros 

estruturalmente para baixo. 

2) Inflação mais baixa – ao abrir a economia, 

permitir maior concorrência, reduzir os custos 

de transação e aprovar a independência do 

banco central, o governo pode estruturalmente 

trazer a infla-

ção para baixo. 

Mesmos os 

preços regula-

dos podem 

cair, uma vez 

que carregam 

um peso muito 

alto de impostos (30% para energia elétrica, 43% 

para a gasolina e 23% para o diesel) e, no futuro, 

juros mais baixos reduzem o retorno requerido 

pelos agentes, gradualmente reduzindo tarifas. 
 

3) Maior crescimento – a abertura do mercado 

para novos investimentos, licitações pragmáti-

cas e não ideológicas de projetos de infraestru-

tura, aumento da taxa de poupança, reformas 

microeconômicas e maior eficiência nas agên-

cias reguladoras podem aumentar a produtivi-

dade e fomentar o crescimento econômico. 
 

Vale dizer que não estaremos sempre apos-

tando nesse cenário. Esta deveria ser uma mu-

dança gradual, com sinais positivos e negativos 

pelo caminho. Como gestores de recursos de 

terceiros, devemos exercer cautela e prudência. 

Há muitos riscos de o ajuste não ser bem-suce-

dido. Por outro lado, acreditamos que há uma 

chance significativa de o Brasil dar certo. 

Reduzimos nossa posição no México 

Como já escrevemos anteriormente, a equipe de 

gestão da Dahlia tem experiência também em 

analisar renda variável e renda fixa em diversos 

países na América Latina. Em meados de junho, 

compramos uma posição de ações mexicanas, 

por acreditar que a moeda e o valuation das 

ações estavam atraentes e a retórica populista 

do recém presidente eleito (Andrés Manuel Lo-

pez Obrador – AMLO) havia moderado. Com a 

subsequente valorização das ações e anteci-

pando um evento que poderia ser binário (o re-

ferendo sobre o novo aeroporto da Cidade do 

México) reduzimos significativamente nossa po-

sição. 
 

Mas o que foi esse referendo? Durante a campa-

nha presidencial, AMLO criticou a construção de 

um novo aeroporto na Cidade do México, por 

custos e suspeitas de corrupção. Apesar de estar 

30% completo, AMLO ajudou a promover um re-

ferendo popular para decidir sobre a continui-

dade ou não do projeto. 70% foram contra dos 

apenas um milhão de votantes. O projeto do ae-

roporto por si só não é tão significativo para a 

economia. Contudo, a percepção sobre poten-

ciais mudanças de postura pró-mercado aumen-

tou a percepção de risco dos investidores. Esta-

remos no México nas próximas semanas, avali-

ando novas oportunidades de investimento, 

após a recente queda do mercado local.  
 

E o futuro? 

A dinâmica e a precificação dos ativos brasileiros 

mudaram de patamar. Ainda acreditamos que a 

bolsa ofereça um excelente risco-retorno. Adici-

onamos ao longo de outubro, uma posição com-

prada em SMAL11, uma cesta (ETF) de ações de 

pequenas empresas (small caps). Acreditamos 

que esse é um dos melhores instrumentos para 

aproveitar o próximo movi mento de alta do 

mercado, por ser um índice mais diversificado e 

mais concentrado em empresas domésticas e 

menos em estatais, bancos e exportadoras, 

como é o Ibovespa. Ah! E fizemos a primeira ne-

gociação da história da B3 (antiga Bovespa) em 

opções de SMAL11! 

 

Obrigado pela confiança, 

 

Dahlia Capital 

contato@dahliacapital.com.br 

+55 11 4118-3148  
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DISCLAIMER: 

A Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Dahlia Capital”) é uma sociedade devidamente autorizada pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria “gestora de 

recursos”. As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados não caracterizam e não devem ser entendidos como reco-

mendação de investimento, análise de valor mobiliário, material promocional, participação em qualquer estratégia de negócio, so-

licitação/oferta/esforço de venda ou distribuição de cotas dos fundos de investimento aqui indicados. A Dahlia Capital não realiza a 

distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão e o investidor interessado deve iniciar relacionamento e/ou direci-

onar sua intenção de investimento junto aos distribuidores/plataformas indicados na aba "como investir". As informações e materiais 

aqui dispostos não constituem assessoria ou consultoria jurídica, contábil, regulatória, fiscal ou de qualquer outra natureza em rela-

ção às alternativas de investimento e/ou assuntos diversos contidos nos documentos. A Dahlia Capital não se responsabiliza pela 

exatidão ou completude das informações, nem por decisões de investimento tomadas com base nas informações aqui contempladas. 

Algumas das informações aqui contidas podem ter sido obtidas de fontes de mercado. Mesmo com todo o cuidado em sua coleta e 

manuseio, a Dahlia Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de dados incorretos, ou por quaisquer outros erros, omis-

sões ou pelo uso de tais informações. As informações, materiais ou documentos aqui disponibilizados têm caráter meramente infor-

mativo e não consideram objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada investidor, 

além de não conterem todas as informações que um investidor em potencial deve considerar ou analisar antes de investir em um 

fundo de investimento. Antes de investir, é recomendada ao investidor a leitura a lâmina de informações essenciais, se houver, o 

regulamento e os demais documentos regulatórios aplicáveis do fundo de investimento, notadamente o capítulo que trata sobre os 

fatores de risco a que o fundo poderá estar exposto (encontrados no site da CVM). O investidor deve sempre se basear, exclusiva-

mente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados para opinar e decidir sobre os investimentos 

que melhor se enquadram em seu perfil, levando em consideração sobretudo os riscos e custos/taxas aplicáveis. Fundos de investi-

mento mencionados neste documento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investi-

mento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, 

podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicio-

nais para cobrir o prejuízo do Fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da 

carteira, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Não há qualquer 

promessa ou garantia de performance, sendo que eventual referência de rentabilidade passada ou histórica não representa garantia 

de rentabilidade futura. A Dahlia Capital não se responsabiliza por decisões, atos ou omissões do investidor ou de profissionais por 

ele consultados e/ou contratados. 
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Artigo A Direita Saiu do Armário, de José Márcio Camargo, no Jornal O Estado de S. Paulo em 

27/10/2018 
  

  


