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Enfrentando a
desestabilização
Forças seculares importantes podem
desestabilizar a economia e os
mercados financeiros globais ao
longo dos próximos três a cinco anos.
Compartilhamos a seguir nossa visão
sobre os riscos e oportunidades que
nos aguardam no futuro.

Sobre nossos fóruns
O processo de investimento da PIMCO é ancorado por
nossos Fóruns Econômicos Cíclicos e Seculares. Quatro
vezes por ano, nossos profissionais de investimento de todo o
mundo reúnem-se em Newport Beach para discutir e debater a
situação dos mercados e da economia mundial e identificar as
tendências que, em nosso ponto de vista, terão as implicações mais
importantes para os investimentos. Acreditamos que um foco
disciplinado nos fundamentos de longo prazo proporcione um cenário
macroeconômico importante que nos permite identificar riscos e
oportunidades e implementar estratégias de investimento de longo prazo.
No Fórum Secular que realizamos anualmente, tratamos da perspectiva
para os próximos três a cinco anos, o que nos permite posicionar os
portfólios para nos beneficiar das tendências e mudanças estruturais
na economia global. Em todos os Fóruns Seculares, convidamos
palestrantes ilustres — economistas vencedores do Prêmio Nobel,
autoridades econômicas, investidores e historiadores — que agregam
perspectivas multidimensionais valiosas a nossas discussões.
Contamos também com a participação ativa do PIMCO Global Advisory
Board, uma equipe formada por experts em assuntos econômicos e
políticos de renome mundial.
No Fórum Cíclico, realizado três vezes por ano, focalizamos a
perspectiva para os próximos seis a 12 meses, analisando a dinâmica
do ciclo de negócios nas economias emergentes e desenvolvidas,
visando identificar possíveis mudanças nas políticas fiscal e monetária,
prêmios de risco de mercado e valuations relativas, que direcionam o
posicionamento dos portfólios.
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No início de Maio, reunimos nossa equipe global de
profissionais de investimento em Newport Beach
para o 38º Fórum Secular anual da PIMCO. Com
as contribuições de palestrantes convidados (ver
a barra lateral na página 4), bem como de nosso
Global Advisory Board e de outros consultores,
nos concentramos em diversos fatores seculares
importantes, que têm o potencial de desestabilizar
significativamente a economia global, os mercados
financeiros e os portfólios dos investidores nos
próximos três a cinco anos, além de discutir como
os investidores podem enfrentar a desestabilização.
Apresentamos a seguir as nossas conclusões.

O QUE ESTÁ PRECIFICADO?
Daniel J. Ivascyn
Chief Investment Officer
do Grupo
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Qualquer análise das perspectivas
macroeconômicas e do mercado deve
começar com o que os mercados estão
precificando atualmente em termos de
crescimento futuro, inflação e política
monetária. Assim, passando para o Fórum
Secular anual da PIMCO, observamos que
nossas teses de longa data do New Normal
(2009) / New Neutral (2014) de crescimento
medíocre, inflação baixa e taxas de juros do
New Neutral parecem estar integralmente
consideradas nos preços: os juros de curto

confortavelmente a um mundo New Neutral,
onde nada pode dar errado por muito tempo,
já que os bancos centrais estão prontos a
intervir em caso de necessidade. O exemplo
mais recente foi a adoção pelo Fed, em
Janeiro, de uma postura conciliatória em três
frentes – juros, balanço patrimonial e
estratégia de inflação – que levou à
recuperação dos ativos de risco após a queda
acentuada no final do ano passado.

NOSSO CENÁRIO BASE PREVÊ UMA
RECESSÃO POUCO PROFUNDA

prazo e a inflação devem continuar baixos, as

Olhando para o futuro, nosso cenário base

curvas de rendimento estão achatadas, os

para a economia global ao longo de nosso

spreads de crédito estão estreitos, as ações

horizonte secular de três a cinco anos, que

estão com valuations caras e a volatilidade

discutimos e confirmamos no Fórum, parece

está em níveis bastante baixos.

relativamente benigno – pelo menos à

Assim, apesar de ocasionais "Surpresas
Desagradáveis" causadas pelos conflitos
comerciais, desaceleração na China e política
europeia, os investidores parecem ter chegado

primeira vista (ver detalhes na barra lateral da
página 12). Em resumo, prevemos que, na
média, o crescimento econômico continuará
medíocre, com avanços moderados na
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produtividade compensando, de forma geral, a desaceleração no crescimento

PALESTRANTES CONVIDADOS DO
FÓRUM SECULAR 2019

da força de trabalho. Esperamos que a inflação baixa persista e que os bancos
centrais mantenham os juros nos níveis do New Neutral ou abaixo deles.

MALA GAONKAR,
discutindo produtividade e tecnologia

O importante é que nosso cenário base continua a incluir uma recessão global

Co-portfolio manager na empresa de
investimentos Lone Pine Capital; curador da
Clinton Health Access Initiative (CHAI); curador
fundador do Ariadne Labs, The Queen Elizabeth
Prize for Technology e da Surgo Foundation,
que fornece ferramentas para análise de dados
visando um ecossistema de saúde pública mais
inteligente; membro do conselho consultivo de
The Economist e administrador fiduciário da
RAND and the Tate

econômicos no setor privado e de agressividade por parte dos bancos centrais,

LISE KINGO,
discutindo riscos e oportunidades de
sustentabilidade

(precupados com uma alta na inflação), é muito difícil encontrar quem defenda

CEO e Executive Director do United Nations
Global Compact; ex-Chief of Staff, Executive
Vice President e membro da equipe de gestão
executiva da Novo Nordisk A/S

CUIDADO COM CAUDAS GORDAS E INCERTEZAS RADICAIS
Contudo, esse cenário base relativamente benigno é apenas um dos diversos

ULRIKE MALMENDIER,
discutindo a formação de convicções

resultados econômicos nos próximos três a cinco anos tem caudas mais

Professor de Finanças da Cátedra Edward J. e
Mollie Arnold da Faculdade de Administração
de Empresas Haas e Professor de Economia no
Departamento de Economia da Universidade da
Califórnia em Berkeley; Pesquisador Associado na
NBER; Pesquisador Docente na IZA; Professor na
CESifo Fellow e Pesquisador Afiliado na CEPR
ADAM TOOZE,
discutindo tendências populistas

em algum ponto do horizonte secular. Na ausência de grandes desequilíbrios
ela tenderia a ser pouco profunda. Contudo, com espaço limitado para as
politicas monetárias convencionais e eficiência limitada do afrouxamento
quantitativo, em termos de resultados econômicos seria provável que a
recuperação fosse lenta. A política fiscal poderia muito bem se tornar mais
agressiva para superar uma recessão já que, nas palavras de um dos
participantes do Fórum, os bancos centrais estão "basicamente raspando o
fundo da panela" com suas ferramentas remanescentes e, no momento atual,
da mesma forma que defensores de uma política monetária contracionista
com unhas e dentes o equilíbrio fiscal.

cenários realistas alternativos que os investidores devem considerar para o
horizonte secular. Em nosso ponto de vista, a distribuição de probabilidades dos
gordas do que o normal. Além disso, no que tange a fatores como geopolítica e
populismo, é até impossível atribuir probabilidades aos possíveis resultados,
dando origem à "incerteza radical". Assim, como já enfatizamos na Perspectiva
Secular do ano passado, os investidores que simplesmente extrapolarem para o
futuro o ambiente macroeconômico e de mercado relativamente benigno dos
últimos cinco a 10 anos estarão sujeitos a algumas "Surpresas Desagradáveis".

O MOTIVO: FATORES DESESTABILIZADORES EM SÉRIE
Durante os três dias de discussões, identificamos cinco tendências

Professor de História da Cátedra Kathryn e Shelby
Cullom Davis e Diretor do Instituto de Estudos
Europeus da Universidade de Colúmbia; autor
de “Crashed: How A Decade of Financial Crises
Changed the World” (2018, sem tradução em
português), “O Dilúvio: A Grande Guerra, a América
e o Remanescimento da Ordem Global, 1916–1931”
(2014) e “Wages of Destruction” (2008, sem
tradução em português)

seculares que apresentam o potencial de desestabilizar a economia global,

JANET YELLEN,
discutindo o futuro da política monetária

pelo menos três formas diferentes.

Professora Emérita Residente do Centro Hutchins
de Política Fiscal e Monetária na Brookings
Institution; ex-Presidente da Diretoria do Federal
Reserve System

os mercados financeiros e os portfólios dos investidores nos próximos três
a cinco anos, além de um fator "supersecular" que consideramos importante
para nossos clientes, nosso setor, e nossa empresa em um horizonte de
prazo ainda mais longo.

1) CHINA
A China tem o potencial de desestabilizar a economia global e os mercados de

Primeiro, embora nosso cenário base seja de uma desaceleração gradual
controlada do crescimento econômico chinês ao longo do horizonte secular, o
percurso pode ser mais acidentado do que o previsto, principalmente se ocorrer
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uma nova escalada na guerra comercial com os EUA. No caso de uma
desaceleração mais acentuada, o enorme aumento na dívida interna ao longo
da última década seria mais difícil de digerir e poderia agravar uma retração. Em
tal cenário adverso, as autoridades chinesas poderiam recorrer a uma
desvalorização cambial mais radical, o que espalharia ondas de impacto
deflacionárias em toda a economia global.
Segundo, mesmo com um cenário relativamente benigno para o crescimento da
China, seus esforços direcionados para passar a fabricar produtos de maior
valor agregado com a ajuda de tecnologias de ponta são suscetíveis de
prejudicar produtores estabelecidos na Europa, Japão, EUA e Sudeste da Ásia.
Terceiro, o poder de crescimento econômico da China e sua ambição de criar
uma esfera global de influência (por exemplo, por meio da Iniciativa do Cinturão
e Rota) poderiam desestabilizar a ordem geopolítica estabelecida, dominada
pelos EUA, e, independentemente do resultado do conflito comercial, é provável
que levassem à continuação das tensões econômicas e políticas entre os dois
países nos próximos anos. Na Perspectiva Secular do ano passado, falamos que
a "Armadilha de Tucídides" e a deterioração das relações sino-americanas
desde então confirmam a noção de que o aumento das tensões geopolíticas e
os episódios de volatilidade do mercado resultantes são uma força secular que
os investidores terão de levar em consideração.

2) POPULISMO
Embora nossas discussões não tenham gerado um consenso claro se o
populismo já atingiu seu pico ou pode conquistar ainda mais influência em todo
o mundo nos próximos anos, concordamos que os movimentos, partidos e

Global Advisory Board da PIMCO
BEN BERNANKE
Ex-Presidente do Federal Reserve e Pesquisador
Emérito da Brookings Institution
JOSHUA BOLTEN
Presidente e CEO da Business Roundtable e exMinistro Chefe da Casa Civil dos EUA
GORDON BROWN
Ex-Primeiro-Ministro e ex-Ministro das Finanças
do Reino Unido.
NG KOK SONG
Ex-Group Chief Investment Officer da Government
of Singapore Investment Corporation (GIC)
ANNE-MARIE SLAUGHTER
Presidente e Diretora Geral da New America,
Professora Emérita de Política e Assuntos
Internacionais da Cátedra Bert G. Kerstetter ‘66
da Universidade de Princeton e ex-Diretora de
Planejamento de Políticas do Departamento de
Estado dos EUA
JEAN CLAUDE TRICHET
Ex-Presidente do Banco Central Europeu e
atual Presidente do grupo europeu da
Comissão Trilateral.

candidatos populistas devem continuar a desestabilizar a política nacional e

PARTICIPANTES ESPECIAIS

internacional e a definição de políticas de governo ao longo dos próximos três a

ROBERT ARNOTT
Fundador e Presidente do Conselho de
Administração, Research Affiliates

cinco anos.
Sem sombra de dúvida, o desafio populista – vindo dos dois lados do espectro
político – para os governos e partidos estabelecidos poderia gerar resultados
positivos ou negativos para a economia e os mercados financeiros. O
crescimento econômico e o preço dos ativos teriam sustentação caso governos
populistas (ou governos tradicionais sob pressão de uma oposição populista)
atacassem regulamentos excessivamente rígidos, reduzissem a carga tributária
e/ou tentassem solucionar as desigualdades excessivas.
Outros aspectos e variantes do populismo tendem a ser mais prejudiciais para o
crescimento e os preços dos ativos, sobretudo quando visam abrandar ou
reverter a globalização, aumentando os obstáculos para a imigração, o comércio
internacional de bens e serviços e os fluxos de capitais. Geralmente, os
movimentos populistas dos dois lados do espectro político são mais voltados
para o que ocorre dentro de suas próprias fronteiras, e mais propensos a impor
barreiras, seja por terem inclinações nacionalistas ou nativistas ou porque se
opõem às pressões competitivas globais que limitam a capacidade dos governos

GENE SPERLING
Presidente do Sperling Economic Strategies,
ex-diretor do National Economic Council e
Assessor de Política Econômica dos Presidentes
Clinton e Obama
RICHARD THALER
Professor Emérito de Ciências Econômicas e
Comportamentais da Cátedra Charles R. Walgreen
da Faculdade de Administração de Empresas
Booth da Universidade de Chicago; membro do
Conselho Diretor do Center for Decision Research;
senior advisor da PIMCO sobre aposentadoria
e economia comportamental
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nacionais de adotar políticas econômicas heterodoxas. Em

Terceiro: com os bancos centrais contando com ferramentas

muitos casos, populismo rima com protecionismo, o que é um

limitadas em um ambiente de juros e custo de empréstimos

perigo real e imediato para o sistema econômico global,

para o governo baixos, as pressões e a tentação para adotar

alicerçado em complexas cadeias de suprimento internacionais

políticas fiscais mais ativas e expansionistas estão

e em uma infinidade de vínculos financeiros.

aumentando. Essa é uma faca de dois gumes: por um lado, a

Outra implicação da ascensão do populismo e do fato de que
ele assume diversas formas é que é provável que as políticas
econômicas e seus resultados se tornem mais divergentes nos
diferentes países. Ao longo das últimas duas décadas, o assim
chamado Consenso de Washington, sobre integridade fiscal,
estimulado pelo Fundo Monetário Internacional, – mercados

política fiscal expansionista é bem-vinda se a demanda e/ou a
inflação estiverem indesejavelmente baixas e também houver
uma demanda maior por ativos considerados seguros. Por
outro lado, a disciplina fiscal pode ser perdida, o que poderia
tornar os balanços do setor público vulneráveis a choques nas
taxa de juros, crescimento ou confiança.

abertos, metas de inflação e câmbio flexível – ocasionou uma

Concluímos que entre as principais economias avançadas, a

certa convergência das políticas econômicas em muitos

Zona do Euro parece ser a mais suscetível de ser prejudicada

países de mercado avançado e emergente. Ao longo do

pela "Japanização", fenômeno definido como um ambiente

horizonte secular, esperamos abordagens de política

macroeconômico de crescimento baixo, inflação próxima de

econômica mais variadas e, em alguns casos, mais radicais, o

zero, juros baixíssimos e dificuldades demográficas. Como

que poderia aumentar a importância do fator país para a

nossos colegas japoneses apontaram corretamente no Fórum,

determinação do preço dos ativos, além de gerar variabilidade

o Japão tem lidado bem com esse cenário, preservando e até

maior nas taxas de câmbio.

mesmo aumentando seu elevado padrão de vida por meio do
crescimento satisfatório do PIB per capita, coesão social,

3) DINÂMICA DEMOGRÁFICA

poucas desigualdades e sua cultura de consenso. Em

A desaceleração do crescimento demográfico e a longevidade

contrapartida, embora a maioria das economias da Zona do

crescente nas principais economias contribuem bastante para
o crescimento econômico medíocre, a inflação baixa e o
excesso de poupança que deprime a taxa de juros neutra ou de
equilíbrio. É provável que eles continuem a forçar os principais
bancos centrais a manter taxas de política monetária baixas ou
até mesmo negativas, e a realizar a compra de ativos durante
recessões, ou até mesmo fora delas, sempre que o limite

Euro conte com sistemas de bem-estar social relativamente
generosos, a união monetária carece de uma política fiscal
comum e apresenta fragmentação política. Em resumo, a
"Japanização" pode ter funcionado para o Japão, mas pode se
tornar bastante desestabilizadora para uma Zona do Euro que
falta coesão social, fiscal e política.

inferior das taxas de juros for intransponível. Esse ambiente

4) TECNOLOGIA

também cria várias dificuldades para que as pessoas físicas

Com as novas tecnologias se tornando melhores, mais baratas

planejem sua aposentadoria – ver a barra lateral sobre

e, assim, mais acessíveis para um leque mais amplo de

estratégias seculares na página 15.

empresas, seus benefícios para o aumento da produtividade

Quanto mais durarem – e, na medida em que forem induzidas
pela demografia, elas irão durar – mais essas tendências se
tornarão desestabilizadoras de várias maneiras. Primeiro, os
juros baixos e as curvas de rendimento achatadas geram
dificuldades para o setor financeiro, que é um canal importante
para a transmissão da política monetária.
Segundo, os juros baixos contribuíram para o aumento da
alavancagem das empresas e levaram muitos investidores a
procurar ativos mais arriscados em busca de rendimentos, o
que aumenta a vulnerabilidade dos balanços patrimoniais do
setor privado na eventualidade de correções de vulto no
mercado de ativos (voltaremos ao assunto mais adiante).

estão cada vez mais visíveis: ao longo dos últimos doze meses,
o produto por hora trabalhada das empresas do setor não
agrícola dos EUA – ou seja, a produtividade da mão de obra
– aumentou em relação ao deplorável ritmo dos cinco anos
anteriores, e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D), software e tecnologia de hardware aceleraram. Embora
ainda em seu estágio inicial, esses podem ser os primeiros
sinais de que a tecnologia tem fluído de alguns poucos líderes
em produtividade de cada setor para as muitas empresas que
haviam ficado para trás.
Contudo, a tecnologia tem um lado mais sinistro, pois ela
desestabiliza os modelos de negócios existentes e, embora
produza ganhadores, cria também inúmeros perdedores.
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Como um dos palestrantes mencionou no Fórum, até mesmo

Hoje, embora existam bolsões de excessos, continuamos a

as grandes empresas de destaque correm o risco de ser

considerar razoáveis a maior parte das valuations do mercado

prejudicadas, não apenas pelos órgãos reguladores, mas

financeiro. Porém, mais de 10 anos após o início da crise

também pelas empresas recém-chegadas que contestem sua

financeira global de 2008, continuamos a operar em um

condição. Nesse contexto, discutimos também a possibilidade

ambiente caracterizado por posturas políticas extraordinárias e

de que, com a ajuda de novas tecnologias, as empresas e

repressão financeira, que tenderão a forçar os investidores e

economias de mercados emergentes ataquem seus

alocadores de ativos a se esforçar para obter rendimentos.

concorrentes nas economias avançadas.

Existem preocupações bastante válidas em relação à estrutura

Além disso, eventuais saltos no aumento da produtividade, que
não fazem parte de nosso cenário base mas são uma
possibilidade concreta, poderiam provocar desemprego
tecnológico temporário ou duradouro, o que retroalimentaria o
descontentamento político e aumentaria o apoio a partidos e
candidatos populistas. Dessa forma, a estrada para a
"abundância infinita" possibilitada pela tecnologia, romanceada
por um dos participantes do Fórum, pode se revelar longa,
tortuosa e cheia de obstáculos.

5) VULNERABILIDADE DO MERCADO FINANCEIRO
Segundo definição do National Bureau of Economic Research

de mercado, sobretudo nos mercados de crédito, devido à
preocupações com a liquidez, o que aumenta o risco de que
qualquer mudança significativa no sentimento e tentativas de
transferência de riscos em larga escala sejam bastante difíceis
sem uma desestabilização significativa no mercado.

ENFRENTANDO AS DESESTABILIZAÇÕES
RELACIONADAS AO CLIMA
Outro foco de nosso Fórum foi o impacto desestabilizador
supersecular, de prazo mais longo, dos riscos ambientais,
como a mudança climática, sobre as vidas humanas, a
atividade econômica e os mercados financeiros.

(Departamento Nacional de Pesquisas Econômicas dos EUA),

Choques relacionados ao clima parecem prestes a se tornar

uma espécie de árbitro semioficial, nos últimos 50 anos

mais frequentes com o aquecimento global, e têm o potencial

ocorreram sete recessões nos Estados Unidos. As cinco

de causar estragos na atividade econômica e na inflação, de

anteriores a 2000 foram determinadas pelo superaquecimento

forma que poderá ser mais difícil para os investidores e bancos

e aperto monetário pelo Fed, inclusive o impacto dos choques

centrais separar os ruídos dos sinais efetivos. Choques

do petróleo. As recessões de 2001 e 2008 foram determinadas

relacionados ao clima podem se tornar não apenas mais

basicamente pela correção de desequilíbrios no mercado

frequentes, mas também mais persistentes e mais graves,

financeiro. É preciso estar bastante atentos a esse risco, que

aumentando a probabilidade de acontecimentos catastróficos

um de nossos profissionais de investimento sênior descreveu

de cauda gorda.

como a criação das notícias, pelo mercado financeiro, em vez
da reação a elas.

Além disso, os investidores terão de levar em consideração
as reações adicionais do governo aos riscos climáticos e a

Observando os próximos três a cinco anos, a recente

outros risco ambientais, na forma de regulamentação,

mudança de postura do Fed e a possibilidade de que a

impostos sobre o carbono e investimentos públicos. Isso

instituição encerre seu ciclo de aperto próximo à taxa do New

criará muitos ganhadores e perdedores no setor

Neutral, em lugar de apertar a política monetária para uma

empresarial, o que, por sua vez, exigirá a gestão ativa dos

postura restritiva que elevaria o risco de recessão, tem o

riscos de crédito e de inadimplência. Ver, na barra lateral da

potencial de levar a um excesso ainda maior nas valuations,

página 15, um exame mais aprofundado de como a PIMCO

principalmente em crédito, similar ao observado em meados

integra a análise ambiental, social e de governança (ESG) em

da década de 2000, antes do início da crise financeira global.

seu processo de investimento.

Ainda não chegamos lá, mas faz sentido acompanhar de
perto em busca de excessos e possíveis correções em
termos de fatores macroeconômicos, mas de forma crucial
como parte de um processo de investimento disciplinado.
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Implicações para os
investimentos
O Fórum Secular é uma parte central de nosso
processo de investimento, onde buscamos
incorporar uma visão de longo prazo sobre o
mercado e os determinantes macroeconômicos à
nossa estratégia e nossa tomada de decisões de
construção de portfólios, bem como estabelecer
proteções para nossas posições de risco.
Examinamos uma série de cenários e convidamos
assessores externos para evitar a tendência
à conformidade e testar nossas estruturas
macroeconômicas e de investimento. Examinando
os próximos três a cinco anos, os mercados
parecem estar precificando uma perspectiva
similar a nosso consagrado cenário base do
New Normal / New Neutral. Contudo, projetamos
um ambiente de investimentos difícil, sujeito a
incertezas radicais e uma série de perturbações –
populismo, geopolítica, tendências demográficas
deflacionárias em andamento e questões
de tecnologia e sustentabilidade que criam
ganhadores e perdedores – além de outras fontes
macroeconômicas e de mercado de divergência
em relação ao cenário base.
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"DURATION"
As taxas do New Neutral da política monetária estão
ancorando os mercados de renda fixa dentro de faixas
bastante estáveis, e é provável que o ciclo de taxas do Fed
termine bastante próximo de nossa faixa consagrada do New
Neutral, entre 2% e 3%; outros bancos centrais importantes
estão ancorados por suas taxas neutras baixas, e é
improvável que promovam um aperto significativo se o ciclo
do Fed estiver encerrado.
Quanto aos rendimento globais, vemos riscos bastante
equilibrados em torno do cenário base, com a possibilidade de
uma recessão nos EUA ao longo dos próximos três a cinco
anos ser compensada pelos riscos de inflação maior em um
ambiente onde o Fed poderia receber positivamente surpresas
na inflação no lado da alta – e a possibilidade de que a
elevação do crescimento da produtividade possa nos levar a
algo melhor do que o ambiente de crescimento do New Normal
da última década, resultando em juros reais mais altos.
Continuamos a acreditar que os EUA oferecem a "duration"
mais atraente para proteção contra declínios nos ativos de
risco, já que o Fed promoveu um ciclo de aperto modesto que
ajudou a aumentar a distância para zero dos rendimentos dos
títulos de dívida dos EUA de prazo intermediário e longo, em
comparação com a Zona do Euro e o Japão.

MERCADOS DE CRÉDITO E DE
TÍTULOS GARANTIDOS POR ATIVOS
As valuations dos mercados de crédito parecem apertadas, e há
sinais de exagero em alguns setores. Conforme mencionado
acima, a possibilidade de excessos crescentes no mercado
financeiro e de uma correção dolorosa é um dos principais
riscos de desestabilização que podemos ter de enfrentar ao
longo do horizonte secular. Porém, mesmo que persista uma
linha de base mais estável, continuamos preocupados com a
estrutura do mercado de crédito e o crescimento das emissões
corporativas e da alocação dos investidores ao crédito, em
contraposição ao declínio na liquidez do mercado para títulos
corporativos. A redução do perfil de liquidez significa que
julgamos que a remuneração do risco de crédito deveria ser
maior. Mesmo que uma recessão seja evitada, existe a
possibilidade de uma guinada no ciclo de inadimplências, talvez
durante um período prolongado de crescimento abaixo da
tendência. Na eventualidade de uma mudança significativa na
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demanda por crédito, conforme destacado acima, nos
preocupamos com a capacidade do mercado para facilitar a
transferência de riscos em grande escala sem causar
movimentações significativas nos preços. Queremos estar
preparados para tal ambiente com cautela no crédito e foco na
qualidade e liquidez de nossos portfólios. Cautela no crédito
significa agora que esperamos estar bem preparados para tirar
proveito de oportunidades –selecionadas quando elas surgirem,
e ser provedores – e não demandantes de liquidez, com a
capacidade de ampliar o risco de crédito na eventualidade de
uma correção no mercado de créditos corporativos.
No período 2006-2007, julgávamos que fazia sentido adotar
postura ultradefensiva e manter portfólios com carrego
negativo, devido às valuations excessivamente forçadas e ao
perigo representado pela alavancagem do sistema financeiro
privado, e pela possibilidade de uma correção no mercado
habitacional norte-americano. Ao contrário, hoje acreditamos
fazer sentido manter o foco de nossos portfólios na geração de
renda, mas sem dependência efetiva do crédito corporativo.
Consideramos os títulos hipotecários emitidos por agências
como uma fonte defensiva e relativamente estável de renda
para nossos portfólios. Continuamos a considerar que os
títulos hipotecários privados e uma ampla gama de títulos
garantidos por ativos norte-americanos e globais oferecem
senioridade na estrutura de capital, fatores técnicos melhores
que os do congestionado mercado de crédito e com um perfil
melhor em termos de proteção ao risco de baixa na
eventualidade de resultados macroeconômicos ou no mercado
de crédito mais fracos.

CÂMBIO
Não vemos desalinhamentos significativos nos valores
relativos de moedas de países desenvolvidos. Continuamos a
considerar baratas as valuations de algumas moedas de
mercados emergentes (ME) e acreditamos que certas moedas
dos ME representam uma forma líquida de obter exposição ao
ME, bem como uma possível fonte de rendimento e
diversificação. Nos últimos três a cinco anos, a trajetória do
yuan chinês foi uma fonte importante de risco para os
mercados globais e é provável que isso continue nos próximos
três a cinco anos, sobretudo se a desaceleração do
crescimento da China ou a escalada da guerra comercial levem
a pressões para sua desvalorização.
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Embora não tenhamos identificado tendências seculares
significativas no câmbio, continuarão a existir oportunidades
cíclicas a explorar, dado o risco de uma desestabilização em
série e o potencial para uma divergência significativa nas
políticas econômicas ao longo do tempo. Na eventualidade de
uma recessão, muitos bancos centrais globais ainda contam
com certo espaço para políticas convencionais e não
convencionais, mas ele é limitado e existem dúvidas em
relação à eficácia das intervenções de política econômica em
comparação com a última década, quando os bancos centrais
reinavam absolutos. Uma questão é a extensão da política
fiscal ativista e outra é o escopo para a coordenação fiscal e
monetária, com implicações para o câmbio e, em termos mais
gerais, para os mercados.

ZONA DO EURO
Nos últimos anos, enfatizamos a cautela em relação aos riscos
soberano e de crédito da Zona do Euro, em função das
fragilidades subjacentes da região, dos riscos do populismo, da
inexistência de ferramentas eficientes de política monetária na
eventualidade de uma recessão generalizada e da infinidade de
problemas de coordenação na política fiscal. Todas essas
preocupações continuam a existir em relação aos próximos
três a cinco anos, com preocupação especial em relação à
Itália e a possibilidade de que o agravamento dos problemas do
país contamine seus vizinhos periféricos.
Temos visto preocupação crescente com relação às
perspectivas de crescimento da Alemanha – país que,
impulsionado pelos mercados de exportação, tem sido o
destaque positivo da Zona do Euro – devido à perda de fôlego
do crescimento na China e seus esforços para concorrer na
produção de manufaturados maior valor agregado. Em termos
gerais, a Zona do Euro é uma economia mais aberta que a dos
EUA e tem dependido mais do crescimento do comércio
internacional para propelir sua economia devido ao
crescimento praticamente estagnado da demanda interna. Na
eventualidade do aumento das pressões protecionistas nos
EUA e no resto do mundo, consideramos que provavelmente a
Zona do Euro seria um dos maiores perdedores entre os países
desenvolvidos. As taxas de juros dos países centrais deve ficar
relativamente bem ancorada em um ambiente de crescimento
mais fraco, mas essa preocupação macroeconômica reforça a
argumentação favorável à cautela em relação aos mercados
de títulos soberanos e corporativos da Zona do Euro.
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MERCADOS EMERGENTES
De forma similar à Zona do Euro, os mercados emergentes
também enfrentam incertezas face à mudança no modelo de
crescimento da China e da ameaça do protecionismo. Contudo,
para compensar isso, há uma série de fatores positivos nos
ME, além do fato de o ciclo de aperto do Fed estar próximo de
seu encerramento. Na ausência de uma reversão importante
na globalização financeira ou comercial, os países de ME
devem continuar a se beneficiar com a maior diversificação por
parte dos investidores globais e dos fluxos de recursos para
essa classe de ativos.

AÇÕES
É provável que um período prolongado de crescimento
desinflacionário, que leve as autoridades econômicas a
estarem sempre prontas para um afrouxamento, seja positivo
para os mercados acionários, embora com retornos absolutos
menores e mais volatilidade. A desestabilização decorrente das
políticas econômicas, geopolítica, forças econômicas e
velocidade da inovação pesarão de tempos em tempos sobre
os prêmios de risco do mercado, criando episódios de
volatilidade, mas também oportunidades. Nos mercados
acionários, a desestabilização – ou destruição criativa – tem
um longo histórico de aumentar a concorrência, resultando em
um ambiente de ganhadores e perdedores.

“

Nos mercados acionários, a
desestabilização ou destruição
criativa tem um longo histórico de
aumentar a concorrência.

”

Em nossa opinião, os EUA e as empresas de crescimento e alta
qualidade, estão melhor posicionados para enfrentar o período
desestabilizador que prevemos, mas o caminho está se
estreitando conforme aumentam os preços dos ativos,
resultando em uma margem de segurança menor. O ambiente
de crescimento nominal baixo que projetamos favorece
empresas com níveis elevados e persistentes de rentabilidade,
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poder de fixação de preços e balanços patrimoniais flexíveis

Buscaremos identificar desestabilizações significativas nos

quando o crescimento é um ativo escasso. A identificação dos

parâmetros de mercado e também reações exageradas a

pontos de inflexão do crescimento dos lucros, administração

eventos de ocorrência provável em um momento em que os

das mudanças na função de reação da política monetária e

spreads de risco oferecem pouca proteção e os ruídos podem

manutenção do foco nas mudanças geopolíticas serão

ter impactos desproporcionais no curto prazo. Buscaremos

essenciais para o enfrentamento das desestabilizações do

globalmente as melhores oportunidades "top-down" e

mercado acionário.

"bottom-up". Embora enfatizando a cautela em relação ao beta
de créditos corporativos genéricos, buscaremos junto a nossa

COMMODITIES

equipe de portfolio managers e analistas de crédito sua

Temos uma visão bastante neutra em relação às commodities,

seleção de títulos e suas ideias de valor relativo de alta

de modo que nosso cenário base para seu retorno está em
linha com a inflação. Isso posto, julgamos que as commodities
continuarão a desempenhar um papel importante em nossos
portfólios de alocação de ativos. Nos últimos anos, a dispersão
entre as commodities voltou à sua norma histórica, já que os
fatores microeconômicos de cada um dos mercados se
tornaram o principal fator para o desempenho relativo. A
gestão ativa de commodities, que com frequência é associada
ao carrego positivo, pode gerar retornos totais positivos
mesmo quando as commodities como um todo estão
praticamente estáveis.

GESTÃO ATIVA
Conforme enfatizamos acima, a última década foi um período
incomum, no qual os ativos financeiros tiveram desempenho
bastante superior ao da economia real, e não se deve supor que
esse é um padrão sustentável que perdurará ao longo da
próxima década. Não é possível garantir que os retornos
elevados gerados pelo mercado ao longo da última década
continuarão e, com efeito, as valuations iniciais fazem com que
isso seja improvável. A volatilidade de todos os ativos está em
níveis historicamente baixos. Isso pode continuar no cenário
base, mas vemos uma série de riscos em termos de
volatilidade macroeconômica maior e desestabilizações
políticas que levem a uma volatilidade maior – e possivelmente
a um aumento mais sustentado na volatilidade do que os saltos
repetidos, mas de curta duração, observados nos últimos anos.
Na qualidade de gestores ativos, acreditamos que faz sentido
enfatizar a cautela e a flexibilidade na montagem do portfólio,
para não colocar peso excessivo na continuação dos
parâmetros do New Normal / New Neutral. Embora sejamos da
opinião de que o ambiente será difícil, acreditamos que essa
atmosfera de desestabilização proporcionará boas
oportunidades para os gestores de investimento ativos.

convicção. Os fatores ambientais, sociais e de governança
(ESG) serão uma parte essencial do nosso processo de
investimento ativo, tanto para atender aos objetivos dos
clientes quanto para fortalecer nosso processo de investimento
como um todo.

“

Essa atmosfera de desestabilização
proporcionará boas oportunidades
para os gestores de
investimento ativos.

”

Conforme indicado por nosso tema secular, daremos ênfase
à flexibilidade para reagir a acontecimentos, mantendo certo
poder de fogo e dando maior prioridade à liquidez do que à
busca dos maiores rendimentos possíveis. Buscaremos atingir
os objetivos de investimento de nossos clientes por meio de
assunção de riscos diversificados e gestão de riscos atenta, ao
mesmo tempo em que enfrentaremos a desestabilização.
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Cenário base secular
da PIMCO: resumo
de 10 pontos
1. Ao longo dos próximos três a cinco anos, esperamos
crescimento econômico médio medíocre e inflação
persistentemente baixa nas economias avançadas. Grande
parte da folga existente no mercado de trabalho foi corroída
por aquela que em breve se tornará a expansão econômica
mais prolongada da história, dando sustentação a uma nova
aceleração moderada nos ganhos salariais. Entretanto, é
provável que a difusão gradual das novas tecnologias
proporcione avanços um pouco mais rápidos na produtividade,
o que, em conjunto com as expectativas de inflação baixa,
deverá ajudar a manter sob controle a inflação nos preços ao
consumidor e, grosso modo, compensar os impactos da
desaceleração e envelhecimento da força de trabalho sobre o
possível crescimento do produto.
2. Nosso cenário base secular continua a incluir uma recessão
relativamente pouco profunda e com recuperação lenta nas
economias avançadas nos próximos três a cinco anos.
Geralmente, as recessões profundas são causadas por uma
combinação de desequilíbrios econômicos e/ou financeiros
importantes e aperto monetário agressivo. Embora não sejam
impossíveis, nenhuma das duas hipóteses parece muito
provável nos próximos anos, principalmente após a recente
mudança de tom do Fed. Entretanto, com espaço limitado para
as políticas monetária e fiscal, sobretudo na Europa e no
Japão, a próxima recessão, embora pouco profunda, poderá
durar mais do que o normal.
3. Entre as possíveis causas da próxima recessão nas
economias avançadas estão uma escalada na guerra
comercial, um choque geopolítico, um aumento significativo
nas incertezas políticas e na política monetária, uma forte
correção espontânea no preço dos ativos ou uma súbita
retração na China. É importante destacar que, com a tendência
de crescimento relativamente baixo no produto dos países
avançados, não seria necessário muita coisa para jogar a
economia em uma recessão. Além disso, quando as valuations
estão muito altas, até mesmo uma súbita desaceleração
econômica que não leve a uma recessão total pode ser
percebida como tal pelos mercados financeiros.
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4. Sendo provável que a inflação continue abaixo da meta
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da independência do banco central, e pode preparar o

praticamente no mundo inteiro, esperamos que os

caminho para a alta da inflação no final de nosso horizonte

principais bancos centrais mantenham os juros nos níveis

secular ou no horizonte supersecular.

do New Neutral, ou abaixo deles, na maior parte dos
próximos três a cinco anos e – quando houver espaço – os
reduzam preventivamente se os riscos para o crescimento
ou a inflação vierem a se materializar.
5. O retorno ao limite inferior de zero para as taxas de juros

8. É provável que, ao longo do horizonte secular, a
geopolítica e a política comercial continuem a ser uma
fonte de volatilidade para as economias e mercados. Nos
EUA, uma postura mais enérgica em relação ao comércio
com a China ganhou impulso em ambos os lados da

e novas compras de ativos parecem prováveis na próxima

questão. O grande superavit comercial da Europa,

recessão, embora sua eficiência venha a ser limitada

principalmente da Alemanha, com os EUA também a

devido aos prêmios de risco já baixos ou até mesmo

transforma em alvo para novas medidas tarifárias. De

negativos. Outras ferramentas que os bancos centrais

forma mais geral, é provável que pressões populistas

poderiam usar para enfrentar a próxima recessão incluem

em diversos países fomentem o protecionismo e

estratégias "mais baixos por mais tempo", como metas de

a desglobalização.

média da inflação ou metas de nível temporário de preços,
que estão sendo discutidas atualmente pelo Federal
Reserve, e controle da curva de rendimentos, que já é
praticado pelo Banco do Japão. Contudo, esperamos que,
da mesma forma que as compras de ativos, tais políticas
enfrentem retornos decrescentes.
6. Da mesma forma que a política monetária, é provável que,

9. O crescimento econômico da China está preparado para
desacelerar ao longo do horizonte secular, devido a sua
demografia adversa, um provável foco continuado na
contenção do aumento da alavancagem e atritos
comerciais sustentados. É provável que conforme a
economia chinesa se reequilibre, mudando seu foco das
exportações e do investimento para o consumo, e se abra

ao longo do horizonte secular, a política fiscal das

para a entrada de capitais, as transações correntes passem

economias avançadas tenha um viés de sustentação do

a ser deficitárias. Ao mesmo tempo, seu movimento

crescimento econômico. Mesmo na ausência de uma

ascendente na cadeia de valor do setor manufatureiro a

recessão, as pressões populistas e os custos de captação

transformará em um concorrente para os fabricantes de

baixos estimularão muitos governos a aumentar seus

produtos com maior valora agregado do Japão, Europa,

gastos e/ou reduzir os impostos sobre o consumo e sobre a

EUA e Sudeste Asiático.

população de renda mais baixa. Além disso, na
eventualidade de uma recessão, o espaço e a eficiência
limitados da política monetária aumentarão a pressão para
usar a política fiscal como uma ferramenta contracíclica,
sendo provável que os EUA tenha mais espaço para
expansão fiscal e menos sensibilidade política do que a
Europa e o Japão.
7. Também esperamos, ao longo do horizonte secular,

10. Nossa perspectiva econômica para os mercados
emergentes é relativamente benigna, embora a
possibilidade de choque no comércio internacional e o
populismo interno apresentem riscos para a perspectiva
secular. Os choques negativos ao longo dos últimos cinco
anos ("taper tantrum" ou histeria da redução, alta do dólar,
queda vertiginosa dos preços das commodities)
mascararam uma tendência de melhoria nos desequilíbrios

avanços na direção de uma cooperação monetária‑fiscal

internos e nos balanços patrimoniais, bem como nas

– implícita ou explícita – em diversas formas. Nesse

lacunas no crédito interno. Além disso, na maioria dos

cenário, é mais provável que, nas economias avançadas,

casos as moedas de ME são competitivas e as estruturas

os déficits orçamentários e os índices de dívida pública

de política monetária se tornaram mais confiáveis. Contudo,

sobre o PIB aumentem do que diminuam, mas os bancos

juntamente com a desglobalização, os riscos políticos

centrais continuarão a colaborar com a política fiscal

idiossincráticos continuarão a ser uma fonte de volatilidade

expansionista, mantendo baixas as taxas de política

econômica e de mercado, e contribuirão para aumentar a

monetária e reduzindo os prêmios de risco da renda fixa

diferenciação dentro do universo dos ME.

por meio da compra de ativos. Uma cooperação
monetária-fiscal mais próxima implica em perda de parte
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Estratégias para a
desestabilização
secular
Discutimos estratégias para navegar pelas
desestabilizações.
RENDA RESPONSÁVEL
Esboçamos cinco possíveis fatores de desestabilização ao longo
do horizonte secular: China, populismo, dinâmica demográfica,
tecnologia e vulnerabilidade do mercado. Todos eles contribuem
para o risco de mercado e alguns contribuem também para o risco
de recessão. Nosso cenário base é a ocorrência de uma recessão
ao longo dos próximos três a cinco anos, embora ela possa ser
pouco profunda.
Além disso, é provável que os juros continuem baixos por mais
tempo, e as valuations estão forçadas na maioria das classes de
ativos. A volatilidade também poderia dar um salto – apesar dos
episódios periódicos que dominam as manchetes, a volatilidade
como um todo tem se mantido em níveis historicamente baixos.
Nesse ambiente, gerir portfólios de forma diversificada e
responsável é essencial para atender aos objetivos de geração de
renda e valorização do capital. Em nossa opinião, os investidores
não devem assumir riscos excessivos nem forçar a busca de
rendimento. Ao contrário, acreditamos que eles devem buscar
fontes diversificadas de rendimento entre os títulos de alta
qualidade e os de rendimento mais alto, aplicar em títulos que
ofereçam senioridade estrutural e cobertura de ativos, além de
manter a flexibilidade do portfólio para proteger-se contra os
riscos de queda e capturar eventuais surpresas positivas.
Embora, no curto prazo, uma postura mais diversificada e
defensiva possa significar abrir mão de parte do potencial de
rendimento do portfólio, ela pode ajudar a incorporar resiliência
aos portfólios em períodos de tensão no mercado e resultar em
uma abordagem mais confiável à obtenção de renda.
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SOLUÇÕES PARA APOSENTADORIA

INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS

Em muitos países, a população está envelhecendo, o que tem

Atualmente, a economia global está face a face com enormes

profundas implicações para o crescimento econômico e a

riscos econômicos, sociais e ambientais – e com

inflação, bem como para o financiamento das aposentadorias.

oportunidades. Cada vez mais, o desempenho econômico e

Por exemplo, nos EUA mais de 75 milhões de pessoas da

dos investimentos está indissociavelmente vinculado às

geração do pós-guerra irão se aposentar nos próximos 10 a 15

questões de sustentabilidade, sobretudo a mudança climática.

anos, ou cerca de 10.000 por dia (fonte: U.S. Census Bureau).

Embora, em última análise, a sustentabilidade seja o objetivo do

Esses fatores demográficos transformaram a aposentadoria

investimento responsável, os investidores ainda enfrentam

em prioridade máxima do setor de gestão de investimentos, e

diversas dificuldades, como mudanças na legislação e dados

seu planejamento e investimento um desafio importante para

incompletos. Apesar desses desafios, o setor financeiro está

diretores de investimento, pessoas físicas e consultores de

conseguindo avanços na direção de mercados mais sustentáveis.

todo o mundo.

A plataforma ESG da PIMCO possui três pilares. Primeiro,

A PIMCO é uma grande provedora de soluções de investimento

integramos a análise do material ESG (ambiental, social e de

para a aposentadoria, e mais da metade de seus ativos sob

governança) a nosso processo de investimento. Fazemos isso

gestão são destinados à aposentadoria, inclusive mais de

porque o investimento ESG não se refere apenas a transformar

US$175 bilhões de soluções de investimento direcionadas por

o mundo em um lugar melhor, mas também a tomar decisões

passivos em todo o setor de pensões, diversos produtos de

de investimento melhores.

renda fixa em mais de 100.000 planos de contribuição definida
e inúmeras contas pessoais para aposentadoria de nossos
clientes de private wealth.

Segundo, para os investidores em busca de uma maior
orientação para ESG em seus portfólios, criamos uma
plataforma centrada em estratégias ESG que visa proporcionar

Historicamente, boa parte das discussões sobre investimento

retornos financeiros e, ao mesmo tempo, estimular a mudança

para a aposentadoria tem se concentrado no "percurso" até a

sustentável. Acreditamos que o investimento em ESG não

aposentadoria: a fase de acumulação. Agora, é importante

precisa mais ser um um dilema entre retorno financeiro e

explorar soluções "durante a aposentadoria": a fase de

impacto sustentável. Os investidores podem buscar ambos.

desembolso. Na PIMCO, estamos usando percepções
comportamentais de nossa parceria com o Center for Decision
Research da Faculdade de Administração de Empresas Booth
da Universidade de Chicago, e da consultoria de Richard Thaler,
e colocamos nosso conjunto completo de recursos e
especialistas em aposentadoria para desenvolver estratégias
que ajudem os aposentados a conseguir renda constante
durante a aposentadoria, preservando o poder de compra,
atenuando as eventuais quedas do mercado e abordando os
riscos de longevidade.

Para o futuro, nossa opinião é que a análise ESG deve ser uma
parte natural dos investimentos em renda fixa, juntamente com
a avaliação de crédito, "duration" e outros fatores de risco.
Estamos empenhados em colocar isso em prática em nossos
portfólios, tanto em uma perspectiva “top-down”, onde
encaramos a análise ESG como compatível com nosso
processo de Fórum Secular, como de uma perspectiva
"bottom-up", onde os aspectos de ESG são integrados em
nossa pesquisa fundamentalista dos diversos segmentos de
renda fixa.

O desempenho passado não é garantia nem indicador confiável de resultados futuros.
Todos os investimentos apresentam riscos e podem perder valor. O investimento no mercado de renda fixa está sujeito a riscos,
inclusive riscos de mercado, taxa de juros, emissor, crédito, inflação e liquidez. O valor da maioria dos títulos e estratégias de renda
fixa é afetado pelas oscilações das taxas de juros. Títulos e estratégias de renda fixa com “durations” (prazo médio) mais longos
tendem a ser mais sensíveis e voláteis do que aqueles com “durations” mais curtos. De forma geral, o preço dos títulos cai quando
as taxas de juros sobem, e o ambiente atual de juros baixos aumenta esse risco. Reduções na capacidade de títulos de renda fixa da
contraparte podem contribuir para a diminuição da liquidez do mercado e o aumento da volatilidade dos preços. Quando resgatados, os
investimentos em títulos de renda fixa podem ter valor superior ou inferior a seu custo original. Commodities apresentam riscos maiores,
inclusive de mercado, políticos, regulamentares e de condições naturais, e podem não ser adequadas a todos os investidores. Ações podem
perder valor devido a condições setoriais, econômicas e de mercado reais ou supostas. O investimento em títulos denominados em moeda
estrangeira e/ou de empresas sediadas no exterior pode envolver um risco maior devido a oscilações cambiais e a riscos políticos e econômicos,
que podem ser maiores nos mercados emergentes. Títulos lastreados por hipotecas e ativos podem ser sensíveis a oscilações nas taxas de juros,
estar sujeitos ao risco de pagamento antecipado e, embora geralmente sejam garantidos por um governo, órgão governamental ou garantidor privado,
não é possível assegurar que tal garantidor honrará suas obrigações. Investimentos socialmente responsáveis são de natureza qualitativa e subjetiva,
e não é possível garantir que os critérios utilizados pela PIMCO, nem o juízo exercido por ela, refletirão as convicções e valores de qualquer investidor
específico. As informações relativas a práticas responsáveis são obtidas por meio de relatórios voluntários ou de terceiros, que podem não ser exatos
ou completos, e a PIMCO depende dessas informações para avaliar o comprometimento da empresa com práticas responsáveis ou sua implementação.
As normas socialmente responsáveis são diferentes em cada região. Não é possível assegurar que a estratégia e as técnicas de investimento socialmente
responsável empregadas serão bem sucedidas. Títulos soberanos geralmente são respaldados pelo governo emissor. As obrigações de agências e autoridades
governamentais dos EUA são garantidas em graus variados, mas, de forma geral, não contam com a garantia incondicional do governo norte-americano. Os
portfólios que aplicam em tais títulos não são garantidos, e seu valor pode oscilar. A Diversificação não é uma garantia contra prejuízos.
As afirmações relativas às tendências do mercado financeiro ou estratégias de portfólio são baseadas nas condições atuais de mercado, que podem se alterar. Não é
possível garantir que estas estratégias de investimento funcionarão em todas as condições de mercado ou sejam adequadas a todos os investidores, de modo que cada
investidor deve avaliar sua capacidade de investir a longo prazo, principalmente em períodos de queda no mercado. As perspectivas e estratégias estão sujeitas a mudanças
sem aviso prévio. Os investidores devem consultar seus profissionais financeiros antes de tomarem uma decisão de investimento.
Este material contém as opiniões atuais do gestor, que estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este material foi distribuído para fins exclusivamente informativos e não
deve ser considerado uma orientação de investimentos nem uma recomendação de qualquer título, estratégia ou produto de investimento específico. As informações aqui
contidas foram obtidas junto a fontes consideradas confiáveis, mas não podem ser garantidas.
A PIMCO presta serviços apenas a instituições e investidores qualificados. Esta não é uma oferta para qualquer pessoa em qualquer jurisdição onde seja ilícita ou não
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pela Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), de acordo com o artigo 27 da Lei Financeira Consolidada da Itália. Os serviços da PIMCO Europe Ltd estão
disponíveis apenas para clientes profissionais, conforme definido no Manual da Autoridade de Conduta Financeira, e não estão disponíveis para pessoas físicas, que não devem
se basear nesta comunicação. | A PIMCO Deutschland GmbH (Empresa nº 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munique, Alemanha), a agência da PIMCO Deutschland GmbH
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