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Com base nesse diagnóstico, existem duas estratégias possí-
veis: a primeira é diminuir um pouco a posição em renda variá-
vel até o início do próximo semestre para reduzir volatilidade e 
tentar fazer um caminho mais suave para as carteiras, voltando 
em algum momento à exposição prévia. A segunda alternativa 
é a de manter a posição atual, que já traz uma posição em bol-
sa combinada com uma proteção parcial na carteira através da 
operação estruturada de put spread, que suaviza as perdas da 
carteira em caso de queda dos preços de ativos de risco.

Por acreditarmos em um cenário externo mais calmo, a revisão 
para baixo no crescimento projetado pela China foi equilibrada 
com a perspectiva de um acordo mais próximo na guerra comer-
cial entre China e Estados Unidos e um ambiente de mais estí-
mulo à atividade econômica pelos Bancos Centrais do mundo, 
optamos por manter as exposições a ações no mês.

Vale ressaltar que já ocorreu uma redução indireta de exposição 
a renda variável neste mês, visto que muitos fundos multimerca-
dos diminuíram a exposição à bolsa para março em função dos 
bons ganhos acumulados no ano com o forte desempenho de 
janeiro e de forma coerente com seus mandatos cujo indicador 
de referência é um ganho sobre a taxa de juros de curto pra-
zo (CDI).  Ao mesmo tempo, observamos que dado o horizonte 
de investimento e flexibilidade para mudança de posições dos 
multimercados, estas são posições que podem mudar mais fre-
quentemente do que em um mandato de alocação entre classes 
de ativos.

Não descartamos revermos esse caminho até a aprovação das 
reformas com redução de exposição em ações no caso dos pre-
ços subirem muito rapidamente ou ainda adicionarmos mais 
proteção nas carteiras caso os preços e a volatilidade permitam, 
mas, no nível atual, e com o put spread já colocado em parte nas 
carteiras, decidimos seguir com o mesmo nível de exposição a 
ações na alocação nas carteiras para março.

No entanto, no mercado de renda fixa, enxergamos uma assi-
metria de risco favorável. As surpresas de atividade econômica 
no Brasil vieram quase todas para baixo desde o início do ano. 
A divulgação do crescimento do PIB brasileiro no ano passado 
com baixo crescimento de 1,1% somado às seguidas revisões 
para baixo de crescimento esperado para o Brasil em 2019, res-
saltaram que apenas a reforma da previdência e seu efeito na 
confiança de empresários e consumidores não deverá ser sufi-
ciente para acelerar o crescimento.

No mês de março, inicia-se uma segunda fase para as perspec-
tivas do mercado. Do período das eleições majoritárias até o da 
apresentação da proposta do governo sobre a previdência no úl-
timo dia 20 de fevereiro, as expectativas naturalmente seriam (e 
de fato foram) mais importantes do que a votação das reformas, 
pela simples impossibilidade de se entregar qualquer resultado 
antes dos novos integrantes do poder executivo e do congresso 
se estabelecerem.

Agora, começamos março com a proposta de reforma bem re-
cebida pelo mercado e a espera que, mesmo após alguma di-
luição nos seus efeitos, ainda poderá trazer um resultado me-
lhor para as contas públicas do que a que havia tramitado na 
legislatura anterior. A proposta, se aprovada, certamente seria 
um passo adiante no controle do endividamento do governo e 
deveria favorecer o início de uma agenda de reformas microe-
conômicas que poderiam, cumulativamente, ajudar a destravar 
o crescimento econômico.

Isso são as expectativas. No entanto, neste momento entramos 
em um hiato de tempo que pode ser mais complicado para os 
preços do mercado. De agora em diante, notícias novas e sig-
nificativas que possam animar os investidores podem ser mais 
raras. Afinal, não é simples esperar que a reforma da previdên-
cia seja totalmente aprovada até o final do primeiro semestre. 

Um cálculo do tempo de tramitação em cada comissão da câ-
mara, respeitados os prazos regimentais e sem nenhuma per-
da de tempo entre cada etapa do processo nos leva ao final de 
maio como prazo mínimo para a votação da proposta em pri-
meiro turno na câmara. Dado o tempo da política, provavelmen-
te estamos falando, na melhor das hipóteses, em uma primeira 
votação no começo do segundo semestre desse ano.

A dúvida é como o mercado se comportará nesse intervalo de 
tempo. Por um lado, não é realista esperar a aprovação da refor-
ma nesse período. Por outro, o mercado costuma incorporar as 
boas notícias aos preços antecipadamente e, não raro, atinge o 
pico de preço antes do fato materializar-se.

Nossa visão é de que no patamar ao redor de 95 mil pontos 
no qual a bolsa terminou o mês de fevereiro, o mercado não 
está excessivamente otimista. Ao contrário, ainda projetamos 
retornos superiores a 20% para a classe de ativo no ano a partir 
desse ponto.

POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY

PA N O R A M A  B R A S I L “However beautiful the strategy, you should 
occasionally look at the results”

Sir Winston Churchill, estadista britânico

Economia fraca e expectativas altas
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No primeiro semestre, os ajustes de posições virão da confirma-
ção ou não desses cenários e do quanto os preços antecipam 
ou não essas visões. Agora começou a fase de confrontar as 
estratégias aos preços e ajustar as posições de acordo. 

Nas palavras do grande estadista que citamos na abertura, va-
mos seguir no processo de ajustar a estratégia à realidade, ou 
aos resultados obtidos.

Luciano Telo, XP Advisory

O debate no mercado voltou a ser de corte de juros. Já há inclu-
sive embutidos nos preços para as três primeiras reuniões do 
Comitê de Política Monetária sob nova direção alguma proba-
bilidade de corte de juros. Nossa percepção é de que o nível de 
atividade e ancoragem das expectativas de inflação em contex-
to de baixo crescimento sancionariam realmente juros menores 
para a economia do país.

Se o novo Banco Central vai tomar essa decisão a despeito da 
reforma da previdência, ainda está para ser esclarecido. Ainda 
não temos um histórico de declarações e decisões da nova equi-
pe do Banco Central e tudo que temos de indicação até agora é 
de que a nova gestão está alinhada com a gestão anterior, que 
não parecia disposta a tomar esse risco de cortar juros apesar 
da lentidão da recuperação da atividade.

Apesar disso, verificamos que apenas a manutenção de juros 
nos patamares atuais já oferece oportunidades. No mercado 
de ativos ligados à inflação, onde vemos melhor relação risco/
retorno do que no mercado de prefixados diretamente, uma po-
sição com vencimento em 2024, por exemplo, permite um car-
regamento de juros bem superior ao CDI com risco baixo (sem 
risco de crédito e com vencimento relativamente curto).

Desta forma, optamos por manter nossas posições mais longas 
em títulos ligados à inflação e adicionamos mais ativos ligados 
à inflação com vencimento mais curto nas carteiras uma vez 
que estamos muito distantes de uma alta de juros e o carre-
gamento dessas posições é muito favorável contra o CDI, pelo 
menos até a metade do ano.

Estamos em um momento em que as estratégias estão claras, a 
tramitação da previdência deve determinar resultado do merca-
do de ações, o cenário externo deve abrir uma janela favorável e 
a expectativa para os juros é de neutra para queda em contexto 
de atividade fraca no Brasil.
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No ano, este índice registra apreciação acima de 25%. Nosso 
posicionamento acima do neutro para ações de mercados emer-
gentes contribuiu positivamente para nossos portfólios.

The Bad

Após três anos de deliberação e na reta final para a data limite 
do Brexit, os termos comerciais entre o Reino Unido e Europa 
ainda não estão decididos. Empresas estão sendo forçadas a 
arcar com altos custos de contingência, adiando investimentos, 
expatriando funcionários para o continente europeu, ou sim-
plesmente ameaçando deixar o país.

A Primeira Ministra da Inglaterra, Theresa May, luta para obter 
apoio no parlamento para o acordo de separação que firmou 
com líderes europeus. Ao fim de fevereiro, May sugeriu uma 
extensão de dois meses se esse acordo fosse rejeitado nova-
mente pelo parlamento. Já cogita-se um pedido formal para 
um adiamento da separação que está marcada para o dia 29 de 
março. Ou então um outro plebiscito -- o que abala a credibilida-
de do processo democrático na Grã-Bretanha. Mesmo que isto 
não aconteça, já se admite que o processo político está quebra-
do, refletindo a polarização da sociedade. 

Os líderes europeus alertam que não vão aceitar qualquer pedi-
do de prorrogação. E isto aumenta a possibilidade de um pouso 
forçado. Obviamente, facilitar a saída de um dos membros da 
união europeia poderia levar outros membros a fazer o mesmo.

Além das incertezas referentes ao Brexit, o crescimento de ou-
tras economias na Zona do Euro tem demostrado sinais de fra-
queza, o que nos levou a reduzir a exposição à Europa nesse 
primeiro trimestre. 

The Ugly 

Em sua apresentação ao Congresso dos Estados Unidos na úl-
tima semana de fevereiro, Jerome Powell, presidente do banco 
central, advertiu sobre o tamanho da dívida americana, indican-
do que o governo federal segue uma rota fiscal insustentável. 
Ele enfatizou que essa dívida deve ser reduzida, por meio de 
receita ou gastos -- medidas que não estão ao alcance do Fed, 
mas sim do Congresso.

O foco de investidores em 2019 lembra o filme italiano “The 
Good, the Bad, and the Ugly” (originalmente il Buono, il Brutto, 
il Cattivo).  Dados positivos cruzando com dados negativos e 
combinados com a tendência de adiar os problemas maiores 
para um momento futuro por líderes de governo.

The Good

A mudança de narrativa do Fed indicando mais paciência com 
a política monetária continuou impulsionando os mercados em 
fevereiro, com ativos de risco seguindo a recuperação após as 
fortes perdas sofridas no último trimestre de 2018. Após divul-
gação da ata da última reunião do banco central americano, o 
mercado concluiu que o Fed continua em pausa com relação às 
taxas de juros pelo menos nos próximos 2 meses. Se as condi-
ções financeiras globais estiverem em declínio, cortes podem 
acontecer. Por outro lado, alguns analistas acreditam na possi-
bilidade de um ou dois aumentos nas taxas de juros ainda este 
ano, caso os indicadores de inflação sinalizem alta, ou se o mer-
cado continuar demonstrando exuberância.

Importante: em fevereiro, o Fed também comentou  que estará 
potencialmente finalizando as medidas de redução em seu ba-
lanço este ano, ou seja, concluindo medidas que reduzem liqui-
dez no sistema financeiro. Com este comunicado, o Fed mitigou 
uma grande preocupação dos mercados, aumentando também 
a possibilidade  de uma sincronização da política monetária 
com outros bancos centrais no segundo semestre.  

Além do intenso foco nas comunicações feitas pelo banco cen-
tral, o mercado segue com afinco cada passo da negociação 
comercial entre os EUA e a China. Os presidentes Trump e Xi 
Jinping demonstram boa vontade para atingir uma resolução 
desta disputa, já que o nível de crescimento nos dois países 
mostra sinais de enfraquecimento. E, com campanhas para elei-
ção presidencial nos EUA começando a esquentar, acredita-se 
que haverá um acordo – mesmo que seja simbólico.

Com perspectivas de liquidez mais favoráveis e negociações 
comerciais entre os Estados Unidos e China progredindo, os 
mercados emergentes, principalmente a China, se beneficia-
ram. Em 22 de fevereiro, o presidente Trump adiou a imposição 
das tarifas adicionais nas importações chinesas, causando uma 
alta de quase 6% no índice das bolsas de Shanghai e Shenzhen 
(CSI 300 index). 

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

The Good, the Bad and the Ugly
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Continuamos levemente abaixo do peso neutro em renda variá-
vel e com pouca exposição ao mercado europeu. Na renda fixa, 
continuamos com exposição significativa em ativos de venci-
mento a curto e médio prazo e reduzimos a exposição à dívida 
de mercados emergentes para neutro com intuito de materiali-
zar os ganhos recentes.  

Eliza Pepper, XP Advisory

Powell alertou que, no longo prazo, os EUA poderiam gastar 
mais para honrar os juros da dívida do que em atividades es-
senciais para a nação. A dívida americana hoje chega a quase 
US$22 trilhões e estima-se que, em 2019, o déficit chegará a 
quase US$1 trilhão.

Ao mesmo tempo, em fevereiro, vimos o premier chinês Li Ke-
qiang expressar publicamente sua preocupação com o recorde 
de expansão no crédito ocorrido em janeiro como resultado do 
estímulo monetário na China. 

Vale lembrar que, a partir 2017, o governo chinês focou na di-
minuição da alavancagem e riscos financeiros. Após dois anos 
desta política, com a queda significativa no crescimento em 
2018, o governo chinês proporcionou uma série de estímulos 
monetários e fiscais e o endividamento voltou fortemente.  A 
dívida chinesa chega a US$34 trilhões e operações de crédito 
fora de balanços bancários (peer to peer, asset management) 
chegam a US$10 trilhões. 

Enquanto economias continuam crescendo, o debate sobre a 
capacidade de refinanciamento destas dívidas é ainda acadê-
mico. Olhamos para cenários mais perigosos na expectativa de 
poder nos preparar quanto à probabilidade de uma potencial 
ruptura nos mercados de risco.
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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


