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%
6,42% ANO   |  6,48% 12 M. 17,28% 24 M.  |  33,78% 36 M.
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10,73% ANO   |  10,93% 12 M.  |  27,94% 24 M.  |  57,92% 36 M.
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MÊS 2,22IFIX %

5,62% ANO   |  6,07% 12 M.  |  26,95% 24 M.  |  67,34% 36 M.

MÊS
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-6,24% ANO   |  -6,55% 12 M.  |  10,74% 24 M.  |  22,95% 36 M.
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O segundo semestre será então aprofundado pelo resultado 
das reformas. Ou as reformas fortalecem o ambiente de oti-
mismo e aceleram o crescimento para além da recuperação 
cíclica já contratada, gerando condições para maior cresci-
mento nos anos à frente ou voltamos a ter um choque negati-
vo de expectativas que nos condenaria a um novo voo de ga-
linha, tendo apenas a recuperação econômica de curto prazo 
para contar no ano.

Assim, temos uma tormenta para atravessar. Estamos sujei-
tos a todas as incertezas da política interna no Brasil e de-
pendemos da viabilização de reformas que garantam a sol-
vência do estado e a volta do consumo e dos investimentos. 
Além disso, dependemos também de um ambiente externo 
minimamente construtivo para que a aversão a risco global 
não atravesse a história brasileira e inviabilize a percepção 
de melhora local.

O que nos leva ao segundo vetor que deve ser importante para 

os mercados em 2019. A aversão a risco no mercado interna-

cional.

Os investidores globais estão apreensivos com o ciclo de aper-

to monetário do Federal Reserve (banco central norte-america-

no). Isso refl etiu-se fortemente na queda da bolsa americana 

que, do seu auge em setembro de 2018, até o seu ponto mais 

baixo, em dezembro passado, chegou acumular perdas de 

20%. No desempenho fechado no ano de 2018, as ações ame-

ricanas entregaram um desempenho negativo de cerca de 6%.

Do ponto de vista de valor, uma compra de ações nesse pata-

mar de avaliação da bolsa americana, independentemente do 

momento do ciclo econômico em que se esteja, geralmente 

resulta em uma boa valorização.

No entanto, o sentimento de mercado tem colocado o temor de 

que o Banco Central americano esteja reduzindo seu balanço 

e subindo juros a uma velocidade muito alta. Investidores ex-

perientes apontam que em momentos do ciclo econômico em 

que a liquidez começa a ser reduzida e a taxa de juros começa 

a fi car em território restritivo são os momentos em que os de-

sequilíbrios aparecem.

Como sempre fazemos em janeiro, projetamos o ano que se ini-
cia com uma estratégia planejada para o ano, que depois será 
calibrada conforme a conjuntura de preços e de cenário se de-
senvolverem no decorrer de 2019.

Temos dois principais vetores que vão dominar os resultados no 
ano que se inicia.

O primeiro é o vetor interno. A esperança com o novo governo 
brasileiro, de orientação pró-mercado e reformista traz otimis-
mo para os agentes econômicos. O desafi o, como já apontamos 
em cartas anteriores, é a viabilização de reformas que depende-
rá da base no congresso.

Esse movimento de negociação para aprovação de reformas 
constitucionais não deverá se concluir antes da metade do ano. 
Alguns analistas apontam que seria possível a votação em pri-
meiro turno da reforma da previdência ainda no primeiro semes-
tre, mas o mais provável é que a primeira votação aconteça no 
segundo semestre.

O primeiro trimestre do ano deve trazer um fl uxo de notícias po-
sitivo no Brasil e ainda não deve marcar um risco muito grande 
para o novo governo. Até o fi nal do primeiro trimestre, prova-
velmente teremos o encaminhamento de muitas medidas infra-
constitucionais que devem demonstrar a pauta do executivo em 
uma agenda de melhora de ambiente de negócios que tem uma 
barreira mais baixa a ser aprovada, quer seja simplesmente uma 
decisão do

Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor.

Fernando Pessoa, 1888-1935, poeta português

executivo ou uma aprovação do congresso sem quórum quali-
fi cado.

Da metade de março em diante devemos passar para uma se-

gunda fase, na qual a nova administração passará por mais co-

branças com o início da nova legislatura e a defi nição das mesas 

diretoras de câmara e senado. A partir desse momento serão fei-

tos os primeiros testes de articulação política e deve começar a 

tramitar a reforma da previdência que será um teste fundamental 

para o sucesso econômico do país.

CARTA DO GESTOR XPA, JANEIRO/2019

PA N O R A M A  B R A S I L “Quem quer passar além do bojador, 
tem que passar além da dor”.

Fernando Pessoa, 
1888-1935, poeta português
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O mercado de ações tende a reagir a determinados gatilhos 
e deve responder tanto a sinais de aversão a risco externos 
quanto ao cronograma político interno. Nossa projeção é que, 
no caso mais provável de aprovação de alguma reforma da 
previdência que alivie a trajetória das despesas públicas, a 
bolsa reagiria positivamente em algum mês entre o segundo 
e terceiro trimestres desse ano e deva concentrar aí um resul-
tado que compense o custo de oportunidade de 6,5% ao ano 
dos juros básicos de curto prazo. Nosso alvo para a bolsa 
para o ano é de 115 mil pontos, nível a partir do qual reavalia-
ríamos essa posição.

No mercado de renda fi xa, seguimos projetando estabilidade 
de juros enquanto a infl ação segue dentro da expectativa e a 
lenta trajetória de recuperação da economia permite que se 
mantenha os juros em níveis estimulantes para a atividade 
econômica, talvez por todo o ano. Existem duas formas de se 
capturar esse ganho de juros baixos e estáveis.

A primeira forma seria através de prefi xados que trazem prê-
mio em relação aos juros básicos para posições mais longas 
e cujos prêmios podem reduzir-se com a passagem do tempo 
e a estabilidade da taxa Selic, o que seria capturado pelas 
posições aplicadas.

A segunda forma de aproveitar o prêmio na

renda fi xa foi a maneira que escolhemos trabalhar que é a de 

alongar as posições em títulos ligados à infl ação. Mesmo os 

vencimentos mais longos não devem ser tão perturbados por 

reversões de expectativa para altas de juros e ainda fornecem 

uma expectativa de resultado no indexador somado ao nível 

de juros reais prometido bastante interessante se comparada 

aos juros de curto prazo. Além disso, qualquer melhora insti-

tucional pode refl etir-se desproporcionalmente em ativos mais 

longos, refl etindo uma melhora de percepção de risco-país. 

Hoje estamos posicionados nos títulos indexados à infl ação 

com vencimento em 2035 e revisaremos essa posição no nível 

de 4,50% de juros reais.

Para o curto prazo, nos primeiros três meses do ano, adiciona-

mos também uma posição tática de compra de títulos indexa-

dos à infl ação de vencimento mais curto, em 2024. Essa posi-

ção tem o único propósito de aproveitar a sazonalidade de uma 

infl ação que costuma ser mais forte nos três primeiros meses 

do ano e em um momento em que subidas de juros parecem 

estar longe do radar. Nossa expectativa é sairmos dessa po-

sição ainda no primeiro semestre com ganho contra o CDI e 

relativamente pouco risco alocado.

Naturalmente, já há uma expectativa de que a economia dos 
EUA desacelere seu crescimento em direção ao seu produto po-
tencial que deve situar-se levemente abaixo de 2% e há muitas 
incertezas no ar como a continuidade da tensão comercial entre 
Estados Unidos e China que podem trazer ruído. É no momen-
to da desaceleração que os riscos tendem a materializar-se em 
crise.

O Federal Reserve tem suavizado a comunicação e o mercado fu-

turo de juros já não espera nenhuma alta de juros adicional no pri-

meiro semestre. Nossa estimativa é de apenas uma alta de juros 

em todo o ano de 2019, o que não deveria ser motivo para pânico, 

mas parte do mercado já projeta necessidade de cortes de juros 

em 2020, para fazer frente a uma possível rápida desaceleração 

da atividade.

Para que as carteiras de investimento brasileiras obtenham um 

bom resultado é necessário que a aversão a risco no mundo não 

seja muito forte. Um desempenho neutro do mercado global já 

seria sufi ciente para liberar o Brasil para tentar ter uma história 

própria de reformas e continuar na sua trajetória de descolamen-

to em relação aos demais países emergentes que vem aconte-

cendo desde outubro de 2018.

Assim, dentro do ambiente global, o primeiro semestre deve ser 

marcado por mercados mais voláteis. Entramos o ano projetando 

que será interessante enfrentar essa tormenta, porque há prêmio 

para ser capturado no cenário mais provável que é de ambiente 

externo com aversão a risco controlada, apesar da volatilidade, e 

reformas constitucionais avançando no Brasil.

Esse contexto nos fornece a seguinte perspectiva para as classes 

de ativos. Conforme discutimos abaixo.

Para renda variável, seguimos sobre alocados mesmo com o au-

mento da volatilidade da bolsa e com o descolamento que essa 

posição traz em relação aos juros brasileiros de curto prazo (CDI) 

que muitos usam como parâmetro para medir o resultado dos 

seus investimentos.

Desde já vale um alerta de que a estratégia atual de maior po-

sição em ações deve fazer com que a quantidade de meses em 

que o resultado das carteiras não bate o CDI seja maior que o 

habitual.
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Assim, estamos com o cenário mapeado e acreditamos que, 

apesar da volatilidade e das incertezas que aumentam à me-

dida em que a liquidez diminui no mundo, vale a pena empre-

ender a viagem. Há oportunidade de ganhos expressivos nas

carteiras se o cenário de reformas se consolidar. Como disse o 

poeta português, quem quer passar além do Bojador, tem que 

passar além da dor. Se o cenário for benigno, apesar da volati-

lidade da empreitada, pode ser que cheguemos a um ponto em 

que o mar espelhe o céu.

No mercado cambial, as duas forças que comentamos devem 
funcionar à plena força. O mercado externo mais desfavorável 
para os emergentes à medida em que as taxas de juros subiam 
nos EUA colocou o Real brasileiro em patamares mais desvalo-
rizados ao contrário do que alguns agentes econômicos proje-
tavam em 2018.

Na verdade, o que vimos foi um acompanhamento do real em 

relação às principais moedas dos emergentes em boa parte do 

ano passado, seguido de um descolamento no fi nal do ano, fa-

vorável ao real. Nossa visão é de que se a história de reformas 

estruturais no Brasil se confi rmar é possível que mais para me-

ados do ano, o otimismo relativo com Brasil possa fazer com 

que a moeda brasileira ganhe espaço relativo em relação aos 

emergentes.

No entanto, para onde as moedas dos países emergentes se 

deslocarão dependerá do apetite global ao risco. Uma piora na 

percepção de risco global deve ser uma força favorável ao dólar 

e contrária às moedas dos países emergentes. Nesse contexto, 

o que o Brasil pode esperar, se sua história local de reformas se 

confi rmar, é que sua divisa se desvalorize menos que as demais.

Assim, uma posição comprada em dólar deixa de ser uma pro-

teção tão efi ciente para aversão a risco para uma carteira de in-

vestimentos no Brasil como foi no ano passado. Em 2018, nosso 

maior temor era de que em circunstâncias de maior aversão a 

risco global o Brasil reagisse desproporcionalmente mal em um 

contexto de incerteza com as eleições locais. Desmontamos as 

posições em dólar que possuíamos na carteira em 2018 e trou-

xemos de volta os recursos para investimentos no Brasil.

Assim, estamos com o cenário mapeado e acreditamos que, 

apesar da volatilidade e das incertezas que aumentam à medida 

em que a liquidez diminui no mundo, vale a pena empreender a 

viagem. Há oportunidade de ganhos expressivos nas

carteiras se o cenário de reformas se consolidar. Como disse o 

poeta português, quem quer passar além do Bojador, tem que 

passar além da dor. Se o cenário for benigno, apesar da volati-

lidade da empreitada, pode ser que cheguemos a um ponto em 

que o mar espelhe o céu.
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2018 terminou com investidores se sentindo mareados por um mer-

cado onde oscilações de 300 pontos no Dow Jones Industrial Ave-

rage se tornaram parte do cotidiano. Após várias máximas atingidas 

nos ativos norte-americanos na primeira metade do ano, o ultimo 

trimestre fechou com quedas em todas as classes de ativos.  Quase 

todos os setores do índice S&P500 apresentaram perdas no ano.   

Os setores que mais sofreram foram energia (-20,5%), matérias-pri-

mas (-16,5%), industrial (-15,0%), fi nanceiro (-14,7%) e bens de con-

sumo (-11,2%).  Apenas dois setores apresentaram ganhos no ano: 

saúde (4,7%) e serviços de utilidade pública (0,5%).  

A dispersão entre as várias industrias que compõe esses setores foi 

dramática, com produtores independentes de energia e eletricidade 

sustentável ganhando 36,4% no ano, enquanto a indústria de equi-

pamentos e serviços energéticos fechou o ano com perda de 42,3%.

Em circunstâncias normais, a época de Natal é marcada por pou-

ca atividade no mercado fi nanceiro.  No entanto, não vivemos em 

tempos ‘normais’.   O otimismo provocado após o encontro do G20 

em Buenos Aires, onde os Estados Unidos e China concordaram em 

um período de 90 dias de trégua na guerra comercial entre os dois 

países, foi drasticamente dissipado quando a Diretora Financeira do 

Huawei, uma empresa de tecnologia Chinesa, foi presa no Canada a 

pedido das autoridades americanas sob suspeita de violar sanções 

contra o Iran.   

A casa branca tentou contrabalançar o pessimismo do mercado com 

o Presidente Trump pedindo via Twitter para Jerome Powell, Chair-

man do banco central (Fed), não aumentar as taxas de juros - ame-

açando seu posto caso contrário.  Obviamente esta intervenção do 

presidente americano não foi bem recebida, gerando alarme quanto 

a independência do banco central.   Para remediar os tropeços do 

presidente e na tentativa de acalmar os mercados, Steve Mnuchin, 

Secretário do Tesouro, indicou que havia tido discussões com os 

líderes dos maiores bancos americanos e estava confortável com 

o nível de liquidez no sistema – o que só serviu para aumentar o 

stress.

aumento gradual no prazo das carteiras, iniciando posições quando 

a taxa para títulos de longo prazo do tesouro americano (10 anos) 

estiver acima de 3%.  

POR ELIZA PEPPER, XP PRIVATE

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

Felizmente, Jerome Powell resistiu à pressão do presidente defenden-

do a independência do Federal Reserve – uma das poucas instituições 

em Washington que tem proporcionado uma política consistente.     

A experiencia que tivemos no último trimestre de 2018 defi ne o pa-

tamar de volatilidade para o ano de 2019.   E estas oscilações são 

magnifi cadas por fundos quantitativos, robô ‘traders’ e ETFs.   Portanto 

a diversifi cação e gestão ativa de uma carteira de investimentos se 

torna ainda mais importante.  Abrimos 2019 com um cenário macro 

bastante incerto e narrativas que enquadram a resiliência da economia 

americana com a fragilidade do mercado:  

Por um lado, condições nos Estados Unidos continuam robustas com 

a economia criando 312.000 novos empregos em dezembro, surpre-

endendo expectativas em quase o dobro.  Além disto, houve também 

crescimento dos salários, e revisões positivas para os dados de outu-

bro e novembro.   Simultaneamente, Jerome Powell sinalizou que o Fed 

seria mais paciente com a política monetária restritiva, abrandando a 

preocupação do mercado que um erro de cálculo pelo banco central 

estaria aumentando a probabilidade de uma recessão.  A reação do 

mercado foi bastante positiva, com ganhos signifi cativos para todos 

os ativos de risco.  

Por outro lado, continuamos com a perspectiva de desaceleração no 

crescimento global, maior probabilidade de protecionismo ao redor do 

globo, uma saída desordenada para o BRExit, declínio na situação fi -

nanceira de vários países, e continuação do debate comercial entre os 

Estados Unidos e a China (este com ligeira melhoria na última semana).  

Condições de crédito continuam benignas, mas o alto endividamento 

global, que inclui o recente aumento na dívida dos Estados Unidos, nos 

leva a manter uma postura defensiva.  Continuamos participando dos 

mercados de risco, porém com instrumentos menos direcionais.

Reduzimos a alocação em renda variável em todos os mercados de-

senvolvidos, mantendo posição neutra nos mercados emergentes.  Na 

renda fi xa, com a possibilidade de pausa na política de aumentos de 

juros do banco central americano em 2019, a atratividade de títulos de 

dívida pós-fi xados diminui. Dessa forma, decidimos pela eliminação 

dessa posição e pelo 
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Fontes: B3, Bloomberg e Banco Central. Analistas (CNPI): Gustavo Cruz, 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.
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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 (Defi cientes auditivos ou de fala)

SAC: 0800 77 20202

Se não tiver satisfeito: 0800 722 3710

xpi.com.br


