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E então, após dez anos de juros baixos, estamos próximos de 
novos cortes de juros nos Estados Unidos.

O mercado já se antecipou a esse movimento e há uma 
probabilidade muito alta de cortes de juros embutida no mercado 
futuro para a reunião do comitê responsável pelas decisões de 
política monetária, a ser realizado no dia 31 de julho.

Assim, quando a próxima carta de investimentos chegar a vocês, 
ou estaremos comemorando o novo ciclo de afrouxamento 
monetário global, com o Fed confi rmando as projeções de 
mercado, ou teremos algum ruído de curto prazo, mas que, 
provavelmente, será seguido de um alívio com a confi rmação 
do início do ciclo de cortes na reunião seguinte da autoridade 
monetária nos Estados Unidos em setembro.

Ou seja, apesar do potencial ruído, parece ser somente uma 
questão de tempo para vermos juros em queda nos Estados 
Unidos novamente.

Esse contexto é novo. Um novo ciclo de cortes de juros liderado 
pelos Estados Unidos, ainda que em meio a fortes temores com 
relação ao nível de crescimento global, deve ser benéfi co para os 
ativos de risco mundialmente e deve trazer mais fôlego para a 
economia dos países emergentes, o Brasil incluído.

O Brasil ganha uma nova chance de aproveitar um contexto 
em que a liquidez mundial segue abundante. Mas a situação 
brasileira agora é outra. O Brasil está em meio a uma difícil crise 
fi scal e política e encaminhar reformas estruturais é fundamental 
para as possibilidades do país ser elegível como destino de 
investimentos ou, ao menos, para tentar recuperar a confi ança 
na economia dos agentes econômicos locais, depois de uma 
forte queda da confi ança de consumidores e empresários em 
maio, que interrompeu a sequência de vários meses de alta desse 
indicador no início do ano.

Assim, verifi camos um espaço de ganho nos ativos de risco 
de agora até a provável aprovação da reforma da previdência, 
projetamos que a aprovação dessa importante mudança 
constitucional deva acontecer em algum momento no segundo 
semestre.

POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY

P A N O R A M A  L O C A L “O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído”

Trecho da música Epitáfi o, do grupo Titãs, 
composição de Sérgio Britto

O curtíssimo prazo, o curto prazo e o médio prazo

Curiosamente, no meio do segundo semestre, os juros nos Estados 
Unidos ou já terão sido reduzidos ou estarão muito

próximos de serem reduzidos. E, como o Banco Central do Brasil 
indicou que uma reforma bem-sucedida pode ser o gatilho para 
cortes de juros no Brasil também, deveremos verifi car cortes de 
juros também no âmbito local. Serão várias notícias favoráveis 
para o mercado em um mesmo momento.

Então, apesar da volatilidade e dos riscos como guerra comercial, 
desaceleração global e a tensão política entre congresso e 
executivo no Brasil, enxergamos um bom espaço para os ativos de 
risco, como a bolsa, até setembro ou outubro.

A estratégia tem sido, e deve continuar a ser, de redução das 
posições em títulos ligados à infl ação gradualmente, dado que o 
nível de juros reais projetado tem se posicionado em patamares 
baixos para padrões históricos brasileiros, e com o nível de juros 
reais embutido nesses títulos a 3,5%, parece uma boa oportunidade 
para realizar ganhos nesses papéis.

À  medida em que reduzimos o risco alocado nos títulos ligados à 
infl ação, temos alocado esses recursos em ativos pós-fi xados, de 
menor risco, dado que o curtíssimo prazo, nas primeiras semanas 
de julho, o mercado deve ser pautado pelos temores de adiamento 
da votação da reforma da previdência e pode reacomodar os 
preços mais para baixo.

Entre julho e outubro, enquanto o noticiário político permanecer 
agitado no Brasil e as pessoas nas redes sociais estiverem 
discutindo até a morte assuntos que serão esquecidos em dois 
dias, uma potencial queda de juros nos Estados Unidos pode se 
sobrepor e estimular os ativos de risco, como a bolsa, no mundo 
todo.

Vem daí a referência ao trecho da música que abre o texto que 
tomamos emprestado de um grupo de rock, mas que foi atualizada 
pelo DJ Alok para as novas gerações. O acaso de um corte de juros 
do Fed poderia se sobrepor ao ciclo longo de polêmicas e crises 
políticas do Brasil, afi nal temos andando bem distraídos com as 
nossas próprias polêmicas há algum tempo, enquanto o mundo 
anda mais rápido.
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A dúvida que permanece é como vamos aproveitar esse potencial 
benefício que o contexto mundial nos trouxe de novos estímulos 
monetários. A resposta está na agenda pós-previdência sobre a 
qual temos pouca visibilidade hoje. Ou passamos bem essa

reforma, encontramos espaço para reduzir juros e seguimos com 
mais reformas e privatizações para modernizar a economia ou 
voltamos a um momento de nos entregarmos a discussões e 
disputas políticas que podem limitar as reformas projetadas a 
apenas a da previdência e uma eventual simplifi cação tributária.

Precisamos de muito mais, para quem conhece a música citada, 
a penúltima estrofe inteira é: “o acaso vai me proteger enquanto 
eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar.”
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Com dados de crescimento econômico mais fracos e a ansiedade 
em torno do encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi 
Jinping, os mercados apostaram em uma postura monetária 
acomodativa mundo afora. Os mercados acionários apreciaram 
em junho sob a expectativa de apoio por parte de bancos centrais, 
ao passo em que o comunicado do Comitê Federal de Mercado 
Aberto (FOMC) indicou que o Federal Reserve “atuará de maneira 
apropriada para sustentar a expansão econômica”.

Como amplamente antecipado, os presidentes Donald Trump e Xi 
Jinping concordaram em outra trégua durante a cúpula do G20, 
com adiamento da imposição de tarifas adicionais e algumas 
concessões para que empresas americanas voltem a ter relações 
comerciais com a empresa chinesa de telecomunicações Huawei. 
Embora um acordo comercial permaneça elusivo, investidores 
globais deram um suspiro de alívio.

Na China, sinais de estabilização no crescimento deram lugar 
a renovadas fraquezas, com estagnação no crescimento de 
crédito e declínio nas perspectivas da indústria. Nos EUA, com 
a apreciação dos mercados de ações e renda fi xa, a pressão por

uma concessão foi reduzida e o presidente Trump indicou não 
haver razão para apressar um acordo.

Os mercados estão projetando que o Fed irá cortar a taxa de 
juros em 0,50% até o fi m do ano, com um corte de 0,25% previsto 
para setembro e outro de 0,25% para dezembro. Isso reduziria 
as pressões de inversão da curva de juros ao mesmo tempo em 
que sincroniza os EUA com os outros principais bancos centrais 
globais. O ouro e ativos de renda fi xa apreciaram em junho, com a 
taxa dos títulos soberanos americanos de 10 anos caindo abaixo 
e depois estabilizando perto de 2,0%. O aumento das tensões 
entre os EUA e o Irã também ajudaram a aumentar o apetite por 
ativos considerados “portos seguros”.

O Banco Central Europeu (BCE) afi rmou estar preparado para 
cortar taxas de juros novamente e retornar ao seu programa de 
compra de títulos soberanos. Como consequência, as taxas de 
juros dos títulos soberanos alemães de 10 anos atingiram -0,33% 
e o euro depreciou-se. Os mercados esperam um corte nos juros 

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

POLÍTICAS DE DINHEIRO BARATO

na Zona do Euro antes do fi m do mandato de Mario Draghi, em 
setembro. 

Ao  olharmos adiante, entendemos que as condições dos 
mercados mudaram, mesmo sem que houvesse mudança 
substancial nas condições econômicas. Um importante indicador 
das condições de negociações de títulos de renda fi xa mais 
arriscados mostra que o custo para sair de títulos corporativos 
continua a aumentar durante momentos mais amplos de 
vendas (sell-offs), quando geralmente ocorrem resgates em 
fundos de investimento. De acordo com o Bloomberg, o spread 
entre os preços de oferta (bid) e de demanda (ask) atingiu 0,96 
centavos por dólar em junho, próximo ao valor mais elevado 
desde a turbulência de dezembro. Adicionalmente, o volume 
de negociação em índices americanos e europeus de swaps de 
crédito (proteção contra quedas ou defaults em títulos de crédito 
de baixa qualidade) aumentou em maio.

Outros sinais de alerta incluem a suspensão e consequente 
liquidação do fundo Absolute Return Bond da GAM, a ruína do 
gestor de fundos britânicos Neil Woodford e a recente turbulência 
nos fundos de renda fi xa da H20/Natixis. O denominador comum 
entres tais gestores é que todos mantinham posições ilíquidas 
em fundos que oferecem liquidação diária a investidores.

Por último, estamos entrando na temporada de divulgação de 
resultados para o segundo trimestre e a perspectiva não parece 
tão favorável quanto anteriormente projetado. O presidente 
do Federal Reserve americano, Jerome Powell, entende que 
o atual montante de dívida corporativa é um receio diante de 
uma economia em desaceleração. De acordo com a agência de 
crédito S&P Global Ratings, o endividamento corporativo, federal 
e individual, aumentou para US$ 178 trilhões até junho de 2018, 
um aumento de 50% em relação a uma década atrás. O número 
de empresas com nota de crédito BBB+, BBB ou BBB- (os três 
níveis mais baixos de grau de investimento antes de atingir grau 
especulativo e se deparar com pagamentos de juros mais altos) 
atualmente supera o total de empresas que possuem alguma 
classifi cação de crédito A. Apesar disso, investidores estão 
mostrando-se reticentes em apostar contra bancos centrais 
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e isso pode distorcer a maneira como os mercados estão 
precifi cando riscos. Mercados de alta encobrem um grande 
número de pecados e bilhões estão surfando na onda de cortes 
de juros.

Considerando esses fatores, reposicionamos nosso portfólio 
com um leve aumento na exposiçã o a ações americanas e de 
mercados emergentes, trazendo-as para neutro. Continuamos 
menos posicionados em ações europeias e japonesas. Por fi m, 
estamos com maior exposição a títulos de renda fi xa de alta 
qualidade e continuamos a evitar créditos de qualidade mais 
baixa.

Este material foi preparado pela XP Advisors, Inc. (“XP Advisors”), uma consultora de investimentos registrada no estado da Flórida. A XP Advisors 
e suas afi liadas, 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 contidas nesta comunicação. 
Quaisquer avaliações, opiniões, estimativas, previsões, classifi cações 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, 
classifi cações 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 fi nanceiro 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 fl utuar e que o preço ou valor de cada 
título pode subir ou cair. Não há nenhuma reivindicação específi ca 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 infl ação e risco de evento. Esses riscos são adicionais a quaisquer riscos 
específi cos ou diversifi cáveis associados a estilos ou estratégias de investimento específi cos. O material contido neste relatório é baseado em informações 
obtidas de fontes consideradas confi áveis. 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 verifi cou 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 fi nanceiros 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 fi ns informativos e não se destinam a fornecer conselhos fi scais, jurídicos, contábeis ou outros 
para você, e não devem ser considerados a esse respeito. Antes de fazer qualquer investimento, consulte seu consultor fi nanceiro para garantir que suas 
circunstâncias foram devidamente consideradas. Esta comunicação (incluindo quaisquer anexos) é confi dencial, 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 (Defi cientes auditivos ou de fala)

SAC: 0800 77 20202

Se não tiver satisfeito: 0800 722 3710

xpi.com.br


