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Desde o ano passado, vínhamos ressaltando que até o con-
gresso estabelecer-se, o governo não seria cobrado por mon-
tar uma base parlamentar e avançar significativamente em 
direção à aprovação das reformas como a da previdência.

O que o mercado talvez não esperasse era o tamanho do cho-
que de estilos entre a forma pela qual o poder executivo ima-
ginou encaminhar a negociação e a forma pela qual o con-
gresso quer negociar essa maioria. Vimos, pela primeira vez, 
embates políticos que tiveram fortes impactos em preços. 

Agora, após o término do primeiro trimestre, conforme o es-
perado, a articulação política para a aprovação de reformas 
assume definitivamente o papel de principal direcionador dos 
mercados. A partir de agora, todos os olhos estão voltados 
para Brasília.

Por outro lado, as notícias vindas do mercado externo foram 
favoráveis, com a confirmação de que o Banco Central dos 
Estados Unidos não deve elevar mais a taxa de juros este ano 
e deve moderar o ritmo de diminuição de compras de títulos 
no mercado. Esse ponto e a notícia de que a produção indus-
trial chinesa de março surpreendeu positivamente ajudaram 
bastante o ambiente de negócios.

Começamos abril com a Bolsa próxima ao patamar de 95 mil 
pontos, cerca de 5% abaixo do pico recente próximo ao patamar 
psicológico dos 100 mil pontos. Nossa expectativa é que, para 
os próximos meses, o mercado fique oscilando dentro de um ca-
nal, como ele já ensaiou fazer antes. Provavelmente entre 93 e 
97 mil pontos, eventualmente amplificando em momentos mais 
agudos entre 90 e 100 mil.

Nossa estratégia tem sido a de ampliar proteções e reduzir di-
recional no topo desse intervalo. E eventualmente, comprar al-
guma opção fora do dinheiro em casos de quedas mais agudas 
que sejam causadas apenas por embates políticos de curto pra-
zo, que possam ser facilmente remediados.

Em março, foi exatamente o que fizemos, quando o mercado en-
trou em pânico após o auge da disputa política entre executivo 
e legislativo adquirimos um pouco mais de opções de compra 
com preço de exercício alto, longe do nível de mercado e ven-
cimento no segundo semestre do ano. Essa opção ainda não 
custa muito, devido ao preço de exercício estar muito distante, 
no entanto, em nossa visão, se a perspectiva da aprovação da 
reforma da previdência aumentar, o mercado pode valorizar-se 
muito rapidamente.

POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY

PA N O R A M A  B R A S I L “It must be remembered that there is nothing more 
difficult to plan, more doubtful of success, nor more 

dangerous to manage than a new system. For the 
initiator has the enmity of all who would profit by the 

preservation of the old institution and merely lukewarm 
defenders in those who gain by the new ones.”

Niccolò Machiavelli

Começa a segunda etapa
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Assim, esperamos os próximos três meses mais voláteis, moni-
torando a continuidade da janela favorável de bom crescimento 
e liquidez nos mercados centrais. Mas, a partir de agora, com 
os eventos locais que adicionam volatilidade, parece ser mais 
o momento para operar em intervalos e com derivativos do que 
em direcional puro e muito capital em risco. Reformas como a 
da previdência não são simples de se articular.

Luciano Telo, XP Advisory

O problema dessa estratégia de agora em diante é acertar o mo-
mento em que o mercado deve acreditar que a reforma de fato 
sairá. Ainda não há base para votação organizada, nem o relator 
na Comissão de Constituição e Justiça recém apontado come-
çou a trabalhar. Algumas empresas que avaliam risco político e 
têm influência com investidores estrangeiros, como o Eurasia 
Group, ainda atribuem probabilidades altas (de 30%) para não 
acontecer nenhuma reforma. Ou ainda, o tempo da política pode 
jogar essa definição para o final do ano ou o ano que vem, o que 
seria muito ruim para os preços dos ativos.

Outra forma de administrar a volatilidade pode ser aproveitar 
eventualmente oscilações nos prêmios de juros reais dos títu-
los ligados à inflação, com compras de títulos mais curtos com 
juros reais projetados superiores a 4% e, eventualmente, reali-
zando o ganho a cada 0,30% de valorização de taxa. No mês de 
março, adicionamos um pouco mais de posição na NTN-B com 
vencimento em 2024 e ainda não saímos da posição.
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No curto prazo, estes movimentos são benéficos para ativos de 
risco. Vimos um grande rally na renda fixa este mês, uma vez 
que investidores voltaram em peso para a renda fixa americana. 
Com o crescimento Europeu desapontando novamente e juros 
abaixo de zero para títulos da Alemanha, a demanda para ati-
vos que oferecem maiores juros, como US high yield, aumentou. 
Nosso posicionamento acima do peso neutro em títulos de lon-
ga duração nos beneficiou durante este período.

MMT ou não, alguns grandes gestores de renda fixa (Larry Fink 
da Blackrock e Jeff Gundlach do Double Line especificamente) 
já se manifestaram contra esta teoria, chamando-a de falaciosa 
ou simplesmente ‘um lixo’. Isto porque, no longo prazo, déficits 
são importantes na avaliação de risco. Um país extremamente 
endividado pode encontrar dificuldades em honrar a dívida ou 
em achar novos compradores para refinanciar seus papéis – e 
isso aumenta naturalmente as taxas de juros.  

Outros, como Joachim Fells e  Andrew Balls, da PIMCO, conside-
ram que essa nova inundação de crédito pode ajudar a inverter a 
queda no crescimento global ainda em 2019. 

Estamos sintonizando nossa exposição na renda fixa para obter 
maior diversificação  e gradualmente retornando ao mercado de 
crédito de mais baixa qualidade (high yield), dadas as melhorias 
na liquidez do sistema.

Na renda variável, aumentamos levemento o risco, apesar de 
continuarmos com peso abaixo do neutro nesta classe de ativo.

Eliza Pepper, XP Advisory

O termo MMT tem atualmente aparecido com bastante frequ-
ência na mídia financeira, muitas vezes confundido como uma 
nova abordagem política.  Isso porque uma ala progressista do 
partido democrata justifica financiar projetos sociais de larga 
escala como, por exemplo, o combate a mudanças climáticas 
(Green New Deal), pleno emprego, seguro de saúde universal, 
etc., através do aumento da dívida do país.

MMT descreve como modernas economias de crédito funcio-
nam, ou seja, como o dinheiro é criado e destruído por governos 
e bancos, e como mercados financeiros funcionam.  O argumen-
to a favor da teoria MMT afirma que a política monetária pode 
ser expansionista e ir além dos limites (porém pode causar in-
flação). Economistas que defendem a MMT alegam que países 
que emitem dívida em sua própria moeda – como os EUA, Reino 
Unido ou Japão – podem também emitir a moeda para pagar es-
tas obrigações e evitar inadimplência na dívida, especialmente 
em momentos como o que vivemos, de baixa inflação. Apesar 
de parecer irresponsável, isto não é muito distante do que tem 
acontecido em muitos anos com governos gastando mais do 
que arrecadam em impostos.

O debate sobre aumento da dívida e utilização de política fiscal 
para estimular crescimento como também tentar reduzir a de-
sigualdade de renda e riqueza representa um posicionamento 
radicalmente oposto ao regime de austeridade e redução da ala-
vancagem financeira que prevaleceu após a grande crise.  

A China é um exemplo recente dessa mudança de direção. O go-
verno chinês abandonou a política de redução de alavancagem 
no sistema e tem focado em injetar estímulos fiscais e monetá-
rios para aumentar o crescimento econômico.  

Vimos também o Federal Reserve dos EUA anunciar em março 
que não só não aumentaria as taxas de juros este ano, como 
também concluiria as atividades de redução de balanço em se-
tembro.

E, assim, as duas maiores economias contribuem para maior 
liquidez no sistema financeiro como também maior apoio aos 
mercados de risco – apesar de alguns investidores questiona-
rem se isso não significa que o crescimento estava caindo mais 
do que o previsto.

POR ELIZA PEPPER, XP ADVISORY

PA N O R A M A  I N T E R N A C I O N A L

Modern Monetary Theory (MMT)
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Fontes: B3, Bloomberg e Banco Central. Analistas (CNPI): Karel Luketic e Bruna Pezzin. 

Este material foi preparado pela XP Advisors, Inc. (“XP Advisors”), uma consultora de investimentos registrada no estado da Flórida. 
A XP Advisors e suas afiliadas, controladoras, acionistas, diretores, executivos, funcionários e licenciadores não serão responsáveis 
(individualmente, em conjunto ou separadamente) por você ou por qualquer outra pessoa por resultado de seu acesso, recepção ou uso 
das informações. contida nesta comunicação. Quaisquer avaliações, opiniões, estimativas, previsões, classificações ou avaliações de risco 
neste documento constituem o julgamento do autor até a data do relatório, e não há garantia de que os resultados ou eventos futuros serão 
consistentes com tais avaliações, opiniões, estimativas, previsões, classificações ou avaliações de risco. As informações aqui expressas 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, sua precisão não é garantida, podem estar incompletas se condensadas e não podem conter 
todas as informações relevantes necessárias para tomar uma decisão de investimento. Não é garantido que esta comunicação seja uma 
declaração completa ou resumo de quaisquer valores mobiliários, mercados, relatórios ou desenvolvimentos aqui referidos. Nada nesta 
comunicação constitui uma representação de que qualquer estratégia ou recomendação de investimento aqui contida é adequada ou 
apropriada às circunstâncias individuais de um destinatário. Não há garantia de que o investimento em qualquer programa ou estratégia 
aqui discutido será lucrativo ou não incorrerá em perdas. Os investidores devem procurar aconselhamento financeiro independente sobre 
a adequação do investimento em qualquer ativo ou estratégia discutida ou recomendada nesta comunicação e devem entender que as 
declarações relativas a resultados futuros podem não ser realizadas. Os investidores devem observar que os valores de ativos podem 
flutuar e que o preço ou valor de cada título pode subir ou cair. Não há nenhuma reivindicação específica ou garantia implícita em 
relação ao desempenho futuro. Performance anterior não garante retornos futuros. Os investidores podem ter um ganho ou perda nos 
investimentos. Investir em qualquer título envolve certos riscos, incluindo, mas não se limitando a, risco de mercado, risco de taxa de 
juros, risco de inflação e risco de evento. Esses riscos são adicionais a quaisquer riscos específicos ou diversificáveis associados a estilos 
ou estratégias de investimento específicos. O material contido neste relatório é baseado em informações obtidas de fontes consideradas 
confiáveis. A XPS se esforçou para garantir que as informações contidas neste documento não contenham nenhuma declaração falsa de 
fato relevante; no entanto, a XPS não verificou todos os fatos, números ou opiniões nesta comunicação para assegurar que tal seja correto, 
ou tomou quaisquer providências para assegurar que os valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados aqui referidos sejam 
adequados para qualquer investidor em particular, e não será retido responsável por quaisquer erros ou imprecisões nas informações 
apresentadas. As informações contidas neste documento são apenas para fins informativos e não se destinam a fornecer conselhos fiscais, 
jurídicos, contábeis ou outros para você, e não devem ser considerados a esse respeito. Antes de fazer qualquer investimento, consulte 
seu consultor financeiro para garantir que suas circunstâncias foram devidamente consideradas. Esta comunicação (incluindo quaisquer 
anexos) é confidencial, pode conter informações proprietárias ou privilegiadas e destina-se apenas ao(s) destinatário(s) nomeado(s).
Nota: As entidades mencionadas nesse material (i.e., XP Advisory Gestão de Recursos, XP Europa, XP Investimentos 
CCTVM S/A, XP Securities, LLC d/b/a/ XP Investments, XP Private), incluindo XP Advisors, são membros do Grupo XP.

Disclaimer
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RECLAMAÇÕES

PARA INFORMAÇÕES

4003-3710 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 880 3710 (Demais regiões)

55 11 4935 2701 (Para clientes no exterior)

0800 771 0101 (Deficientes auditivos ou de fala)

SAC: 0800 77 20202

Se não tiver satisfeito: 0800 722 3710

xpi.com.br


