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V I S Ã O  G E R A L
ABRIL/19 (REF. 30/04/2019)
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37,67%



/ 3

O fatídico mês de maio começou e já trouxe preocupação. 
Depois dos últimos dois maios terem sido marcados por eventos 
inesperados: uma polêmica gravação envolvendo o presidente 
em 2017 e uma greve em 2018, aliadas a um mercado menos 
líquido com as férias no hemisfério norte. Foram combinações 
ruins que impuseram fortes perdas para os preços dos ativos 
nos últimos anos.

Em maio de 2019, estamos em um contexto em que a atividade 
econômica doméstica segue desapontando, a tensão política 
começa a aumentar à medida em que já temos instalada a 
comissão especial que vai analisar a proposta de Emenda 
Constitucional da Previdência, debatendo o mérito dos diversos 
pontos da reforma.

Uma pesquisa com bancos e gestoras, realizada pela empresa 
de mídia e serviços financeiros, Bloomberg, indicou que as 
projeções de economia de cerca de 800 bilhões de reais, em 10 
anos, é a projeção central da maior parte dos bancos e gestoras 
para o desfecho da reforma da previdência, limitando, de certa 
forma, a probabilidade de surpresas positivas de uma reforma 
mais forte que a expectativa do mercado. As negociações 
parecem encaminhar-se para algo dessa magnitude ou menor.

Ainda assim, não estamos dizendo que o mercado não vá 
comemorar um resultado desse tamanho, se confirmado. Mas, 
estamos deixando o terreno das possibilidades e acabamos 
tomando um choque de realidade da negociação de um assunto 
difícil, que afeta a vida de muitos. A estimativa de pouca diluição 
da proposta original do governo pode começar a ser percebida 
como menos provável.

Outros dois fatores jogam contra o otimismo do mercado. 
Primeiro, é o fato de várias notícias boas do mercado externo 
já estarem incorporadas aos preços. O Federal Reserve, Banco 
Central dos Estados Unidos, já sinalizou que não vai subir juros 
neste ano. O mercado, em função disso, chegou a projetar 
cortes de juros já em 2019. 

POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY

ATRAVESSANDO O DESERTO “The bravest sight in the world is to see a 
great man struggling against adversity”

Lúcio Aneu Sêneca
Escritor, filósofo e advogado romano (4 bC. – 65 dC.)

Economia fraca e expectativas altas

Quando o Federal Reserve indicou que não cortaria juros tão 
rápido, ainda que comprometendo-se com a estabilidade de 
juros por um longo período, o mercado decepcionou-se e 
derrubou as bolsas no mundo. Apesar do cenário construtivo e 
favorável ao mercado indicado pelo Fed, ele move-se por notícias 
novas e parece mais difícil nos próximos meses, ser ter mais 
o que chairman Jerome Powell possa trazer para animar os 
investidores, após já ter ajustado a expectativa para estabilidade 
de juros.

Outro fator que contribui para que os investidores sejam mais 
pessimistas, são as seguidas revisões para baixo na atividade 
econômica no Brasil. O consenso projetado pela pesquisa 
Focus do Banco Central, com os participantes do mercado 
para o crescimento econômico brasileiro para 2019, já está no 
baixo patamar de 1,7%, e essa projeção já embute uma forte 
aceleração da atividade no segundo semestre, ou seja, já pode 
ser considerada uma projeção otimista. Pouco crescimento para 
um país que se recupera de uma recessão e já apresentou baixo 
crescimento nos anos anteriores.

De uma forma geral, nesse hiato de tempo entre a aprovação da 
reforma da previdência que garanta a solvência futura do estado 
e os riscos de volatilidade política, além de menor liquidez dos 
mercados internacionais, agora no meio do ano, a recomendação 
parece ser mesmo de cautela. 

Dentro dos fundos multimercado e ações long biased, 
percebemos a redução de exposição direcional a risco. Além 
deste movimento dos gestores externos, estamos reforçando 
a substituição de posições direcionais de mercado em nossas 
carteiras por exposição via derivativos. Por exemplo, ao invés 
de fazermos uma compra de fundos de ações, neste momento 
estamos preferindo adicionar risco em compra de opção de 
compra de ações. Além disso, para as posições direcionais 
existentes, mantivemos nossas proteções (put spreads), 
montadas em momento de menor volatilidade de mercado. 
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Nesse sentido, o mercado norte-americano tem apresentado até uma oportunidade melhor para quem quer proteger-se. 
Neste período de forte valorização das ações norte-americanas, a volatilidade de mercado nos Estados Unidos está bem 
baixa, cenário propício para aqueles que querem permanecer investindo em ações, adicionem proteção com opções.

No Brasil, o mercado não acompanhou o desempenho na mesma magnitude da bolsa americana e a volatilidade não caiu tanto, 
mas, ao menos deu sinais de que irá diminuir mais recentemente. A ideia para os próximos meses, quando atravessaremos 
um momento de incerteza política, é esperar momentos de volatilidade menor para adicionar esses derivativos e passar com 
um pouco menos de risco direcional durante esses meses de indefinição. 

Vamos seguir calibrando os portfólios para enfrentar esse período potencialmente mais difícil, inspirados por todos os que 
enfrentam os desafios da adversidade, mas ainda em um cenário construtivo para o ano.
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Ações americanas atingiram novas máximas em abril, com 
o índice S&P500 atingindo 17.5% no ano - uma recuperação 
expressiva após o turbulento final de 2018. Com volatilidade 
extremamente baixa e condições financeiras favoráveis, a 
aversão a risco, medida pelo índice Citi Global Risk Aversion 
Macro, caiu para o nível mais baixo desde janeiro de 2018.

Ganhos empresariais foram melhores do que o esperado para o 
primeiro trimestre do ano, apesar de muitos analistas estarem 
revisando suas expectativas para patamares mais modestos 
nos próximos trimestres.

A economia americana superou expectativas no primeiro 
trimestre com um crescimento de 3.2%. O relatório do 
departamento do comércio mostrou fortes dados para o 
consumidor. Além disso, em abril, a economia americana criou 
263,000 novos empregos e não houve pressão salarial - o que 
contribuiu para solidificar o consenso de que o Fed continuará 
paciente antes de qualquer alteração nas taxas de juros.

Na renda fixa, o ‘yield’ das notas do tesouro americano com 
vencimento de 10 anos voltou a subir para um patamar de 2.5%, 
uma vez que, com a economia em boas condições, a tese de 
uma possibilidade de corte nas taxas de juros não faz mais 
sentido. Nesse cenário, o dólar americano se fortalece. Apesar 
de não ter causado grande impacto a mercados emergentes, 
essa valorização se torna um fator de risco relevante, pois 
alguns países continuam extremamente vulneráveis (Argentina 
e Turquia, por exemplo).

Apesar da economia americana mostrar resiliência, o 
crescimento global mostra sinais de cansaço. Projeções para 
o crescimento na Europa foram mais uma vez reduzidas pelo 
banco central Europeu. Na China, a meta de crescimento para 
2019 foi projetada entre 6% e 6.5% - a primeira vez que o governo 
explicitamente determina meta abaixo de 6.5%.

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

Fear of Missing Out – FOMO (medo de ficar de fora)

E, após mais de um ano de negociações comerciais entre os 
EUA e China, Steve Mnuchin, secretário do tesouro americano, 
anunciou que os dois lados estariam próximos a um acordo, 
apesar de pontos difíceis ainda estarem sendo negociados. No 
início de maio, o presidente Trump mais uma vez aumentou o 
grau de incerteza quanto ao desfecho desse longo processo, 
pois ameaçou a imposição de tarifas aos produtos chineses. 
Como característico deste presidente, acredita-se que isso 
não passa de uma tática para pressionar a China a fazer 
concessões.

Com o ciclo de crescimento econômico se esticando por mais 
de dez anos, as recentes máximas aumentam o potencial para 
picos de volatilidade. Alguns riscos foram mitigados uma 
vez que bancos centrais dos EUA, Europa e China desistiram 
da política monetária restritiva; e a saída do Reino Unido do 
mercado europeu foi adiada para que se possa negociar um 
novo acordo de separação. O foco agora está nas negociações 
entre os EUA e China.

Dada a atual dinâmica de mercado, fizemos pequenas 
alterações em nossas carteiras. Na renda fixa, diminuímos 
exposição a ativos de longa duração e transferimos esta 
alocação para estratégias mais flexíveis. Na renda variável, 
reduzimos levemente a exposição a mercados emergentes 
e aumentamos a mercados desenvolvidos. Acreditamos 
também que vale a pena considerar alguma proteção (hedge) 
para a exposição à renda variável.

Com o processo eleitoral para presidente dos Estados Unidos 
já em andamento, acredita-se que o presidente Trump fará 
o possível para manter a calma nos mercados e que ainda 
haverá um acordo entre os EUA e China. Muitos investidores 
que se refugiaram em liquidez durante a turbulência do último 
trimestre de 2018, ainda não retornaram para ativos de risco. 
Quedas nos preços desses ativos tornam-se oportunidades de 
entrada para muitos que temem perder o próximo rally. Nos 
Estados Unidos, este comportamento foi apelidado de FOMO 
(Fear of Missing Out).
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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


