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O último dia de julho marcou oficialmente o início de um novo 
ciclo de corte de juros nos Estados Unidos e no Brasil.

Embora os cortes já estivessem totalmente incorporados às 
projeções de preços de mercado, como diz a citação que abre 
o texto, a distância entre o mercado projetar cortes de juros e as 
autoridades monetárias dos países efetivamente cortarem juros 
é muito importante.

Quando as condições monetárias são afrouxadas ainda em 
cenário de bom crescimento econômico e com a inflação sob 
controle, como acontece nesse momento nos Estados Unidos, a 
forma de analisar os dados econômicos muda. 

A boa vontade com os resultados da economia aumenta 
significativamente. Nesse contexto, por exemplo, um dado de 
inflação em alta contamina menos os juros futuros, uma vez que 
o Fed já disse que vê espaço para cortes e não está preocupado 
com inflação. Da mesma forma, um índice de atividade econômica 
mais fraco é relativizado porque o mercado entende que, se 
houver recessão, a autoridade monetária já está cortando juros e, 
portanto, vai agir rápido em aumentar a dose de estímulos caso 
seja necessário.

A diferença pode ser ilustrada pela forma como reagimos quando 
nosso animal de estimação favorito faz uma bagunça em nossa 
casa em comparação com a nossa reação quando o animal 
de estimação do vizinho invade a nossa casa e faz a mesma 
confusão.

Assim, abre-se uma janela global de benevolência quanto ao 
desempenho de ativos de risco.

No Brasil, o momento é ainda mais favorável. O corte de juros 
nacional do final de julho coloca a taxa de juros no patamar mais 
baixo da história do Brasil e a sinalização do Banco Central é de 
que será um ciclo de mais cortes. Quando estivermos com os 
juros próximos a 5,00% ao ano no final de 2019, perto da inflação 
futura projetada de 3,90%, haverá pouca dúvida que, embora o 
crescimento do país ainda esteja aquém do desejável, deverá 
ocorrer uma aceleração da recuperação da atividade econômica.

Esse contexto muda a alocação ideal de ativos. É um mundo de 

POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY

P A N O R A M A  L O C A L “An idea that is developed and put into action is more 
important than an idea that exists only as an idea.”

Edward de Bono
Psicólogo, consultor e professor maltês

Novo Ciclo de Estímulo Econômico 

mais investimentos em ações e menos em renda fixa. Mesmo 
que as posições de prefixados e de ativos ligados à inflação ainda 
tenham espaço para valorizar-se e devam apresentar desempenho 
melhor que posições indexadas aos juros básicos da economia, 
vemos muito mais espaço para o mercado acionário fazer a 
diferença e apresentar um grande desempenho no ano.

Os maiores riscos para esse cenário mais benigno são uma 
desaceleração brusca da economia global provocada por uma 
guerra comercial entre Estados Unidos e China ou mesmo um sinal 
de desorganização de um país grande que possa trazer incerteza 
e eventual pânico ao mercado. Caso alguém tenha pensado nas 
negociações do Brexit como risco, eu respondo que eu também. 

Para diminuir os riscos inevitáveis, identificados ou não, buscamos 
carteiras diversificadas, compramos alguns seguros com 
operações de opções e sempre temos um pouco de caixa. Mas, 
queremos dizer aqui que estamos inaugurando um novo ciclo 
de estímulos econômicos e a atratividade de ativos que possam 
trazer ganhos de capital e dependam do desempenho da economia 
aumentou muito. 

Em função desse contexto, fizemos já em agosto uma nova 
adição de ativos de renda variável nas carteiras e diminuímos as 
posições de renda fixa. A minha intuição é a de que faremos mais 
movimentos como esse até o final do ano.
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O famoso mantra “Não Há Alternativa” foi proferido pela primeira 
vez pela então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher para 
defender suas políticas e o neoliberalismo. Mais recentemente, 
esse mantra tem sido frequentemente utilizado para descrever 
o mercado de ações, onde notícias negativas têm sido motivo 
de comemoração. Isso pode parecer uma contradição, uma vez 
que investidores estão cientes dos sinais de uma desaceleração 
econômica.  Porém, as ações valorizaram-se metodicamente, 
uma vez que investidores acreditavam que estávamos à beira de 
uma mudança expansionista coordenada por parte de bancos 
centrais globais, o que continuaria a apoiar os preços de ativos. 
“Não há alternativa senão comprar mais ações” levou ações 
americanas a novas máximas em julho.

O índice S&P 500 apreciou 1,44% no último mês, elevando a 
performance em 2019 para 20,25%. Intervenções por parte de 
bancos centrais têm sido o principal propulsor por trás das altas 
recordes nos preços de ações. Porém, esta tem sido uma alta mal-
amada, com muitos investidores relutantemente posicionando-
se em ações, ao passo que taxas de juros mais baixas ao redor 
do mundo tornaram títulos soberanos menos atraentes. Ações 
americanas beneficiaram-se disso, uma vez que são vistas como 
apostas menos especulativas, ao mesmo tempo que pagam 
dividendos atraentes. E apesar dos receios em relação a uma 
desaceleração global, investidores acreditam que o Federal 
Reserve continuará a agir de maneira agressiva para estender o 
atual ciclo econômico.

Em linha com as expectativas, o Fed entregou corte de 0,25% na 
taxa de juros em 31 de julho e anunciou o fim do programa de 
redução de seu balanço patrimonial efetivamente em 1º de agosto, 
encerrando um processo modesto de política monetária restritiva 
dois meses antes do previsto. Em coletiva após o anúncio, o 
presidente do Fed, Jerome Powell, mencionou repetidamente que 
o objetivo do Banco Central é estender o ciclo de crescimento. 
Sua atuação de agora em diante será focada em antecipar-se a 
qualquer recessão futura.

De acordo com Ray Dalio, do hedge fund Bridgewater, “o Fed e 
outros bancos centrais, ao afrouxar suas políticas, irão empurrar 

POR ELIZA PEPPER, XP ADVISORY

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

T I N A – There Is No Alternative

mais dinheiro e crédito a ativos financeiros, o que causará alta 
nos preços, mas queda nas expectativas de retornos futuros. Em 
outras palavras, é bullish (otimista) no curto prazo, mas bearish 
(pessimista) no longo prazo pois expectativas de retornos futuros 
cairão e bancos centrais estão ficando sem estimulantes”.

Apesar de dados mais fracos em novos investimentos e atividade 
industrial, a economia americana cresceu 2,1% no 2º trimestre. 
Mas com fortes dados de consumo e resultados corporativos 
acima do esperado, investidores esboçaram para agosto, mês 
pico do verão, um “TINA” (“Não Há Alternativa Senão Ações”) em 
pleno vigor.

No entanto, esse cenário para a economia global foi abalado 
novamente em 1º de agosto, com o anúncio do presidente 
americano Donald Trump, de que os EUA irão impor tarifas de 10% 
a US$ 300 bilhões de produtos chineses adicionais, agravando a 
guerra comercial.  A reação do mercado foi imediata, com ações 
e taxas de títulos de renda fixa caindo dramaticamente, ao 
passo que investidores se agarraram na segurança dos títulos 
soberanos americanos e do ouro. A taxa dos títulos soberanos 
americanos de 10 anos atingiu 1,86%, seu patamar mais baixo 
desde novembro de 2016; títulos alemães (Bunds) chegaram a 
bater -0,50%; o preço do ouro subiu 1,2%, atingindo US$ 1.454,50; 
e o preço de petróleo caiu dramaticamente (o barril americano, 
West Texas Intermediate, caiu 7,9%), sinalizando receios em 
relação a uma desaceleração econômica significativa.

As consequências das novas tarifas possuem diversas 
ramificações, incluindo impactos mais diretos a consumidores 
e empresas, ao mesmo tempo em que aumentam ainda mais a 
pressão sobre um frágil crescimento global. Com dúvidas sobre 
como a China responderá, a probabilidade assinalada pelos 
mercados para um novo corte de juros pelo Fed em setembro 
aumentou imediatamente para 91%.

Acreditamos que haverá um cabo de guerra entre afrouxamento 
monetário fornecido pelos bancos centrais globais e as 
incertezas geradas por esse novo capítulo na disputa entre 
Washington e Beijing. “TINA” provavelmente entrará de férias em 
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agosto.

Reduzimos nossa posição em títulos de renda fixa para 
neutro, dada a queda nas taxas e a alta nos preços desses 
ativos. Continuamos a evitar títulos de renda fixa sem grau de 
investimento (high yield), uma vez que cláusulas de crédito 
corporativos estão enfraquecidas e créditos de qualidade mais 
baixa serão impactados em um cenário de fraco crescimento 
econômico global. Aumentamos a exposição à caixa e 
equivalentes. 

Como mencionado, rendimentos de dividendos estão atraentes 
quando comparados com taxas de títulos de renda fixa e a atual 
correção fornece melhores pontos de entrada para realocações 
de renda fixa para renda variável. Estamos gradualmente 
aumentando nossa exposição a ações americanas, mantendo 
posição bastante reduzida em ações europeias e posições 
neutras em ações japonesas e de mercados emergentes.

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

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


