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Agosto foi um mês volátil no mercado e terminou com as 
principais classes de ativos perdendo algum valor, apesar da 
forte recuperação da última semana do mês. Assim, vale uma 
reflexão para entendermos o que o mês trouxe de novo e o que 
ele confirmou das tendências de longo prazo.

Primeiro, vamos apontar o que o mês confirmou como 
tendências mais duradouras. De fato, devemos aceitar que os 
agentes econômicos estão ariscos com a incerteza da guerra 
comercial e esse debate deve prosseguir. Além disso, esse 
mês confirmou que a inversão da curva de juros nos Estados 
Unidos veio para ficar e que, apesar de todos os esforços dos 
Estados Unidos até agora, o dólar norte-americano segue forte, 
quer seja por descolamento do crescimento dos Estados Unidos 
em relação aos seus pares, quer seja por proteção a risco em 
um dos últimos mercados de economia desenvolvida que ainda 
permitem investimento em renda fixa com juros positivos.

Por outro lado, o que o mês trouxe de novo foi uma intensificação 
na pressão sobre o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal 
Reserve Fed, para que corte as taxas de juros de maneira mais 
rápida. Na reunião de 31 de julho, o comitê, responsável pelas 
decisões de política monetária do Fed, havia decidido de forma 
unânime pelo corte de juros de 0,25% ao ano. Na última carta, 
havíamos comentado que, de toda a incerteza que ainda havia 
no mercado, percebíamos que a decisão do Fed de ajudar a 
liquidez global nos dava uma segurança maior para passar esse 
período.

O plano original do Banco Central americano era de não cortar 
as taxas de juros de uma vez, provavelmente eles fariam uma 
pausa em setembro e optariam por guardar munição para o 
momento em que a recessão pudesse de fato se materializar. 
Nos parece que esse plano foi superado pelas pressões do 
mercado. Assim, vamos ter que observar uma mudança de 
tom do Fed até setembro para que as expectativas do mercado 
sejam convergentes com a política monetária e isso pode gerar 
ruído de curto prazo.

Ainda assim, temos dúvida de que mesmo um corte de juros pelo 
Fed de maior magnitude, como 0,50% ao ano, possa ser visto no 
curto prazo como insuficiente. Apesar disso, passado o primeiro 

POR LUCIANO TELO, XP ADVISORY

P A N O R A M A  L O C A L “The art of life is a constant readjustment 
to our surroundings”

Okakura Kazuko (1862 – 1913)
Escritor, artista e erudito japonês 

Ajustando posições

momento de frustação do mercado por não ter seu pedido 
atendido, o que fica para a economia é um estímulo relevante de 
política monetária antes de uma desaceleração de atividade de 
fato acontecer, dando tempo para os agentes econômicos globais 
trabalharem seus medos. 

Curiosamente, chegamos praticamente à metade da carta de 
gestão sem que eu mencionasse vetores domésticos com 
impacto em mercado, e isso não acontece por acaso. Os fatores 
locais, apesar de trazerem ruído e de aumentarem a volatilidade, 
foram menos importantes nesse último mês. 

Nossa tese de que o Banco Central do Brasil deve cortar mais 
os juros segue válida e os dados de crescimento do PIB no 
segundo trimestre, embora ainda mostrem um crescimento 
econômico brasileiro bastante limitado, sinalizaram uma divisão 
mais saudável do crescimento do PIB entre diminuição de gastos 
do governo e aumento do investimento privado, em especial 
trazendo um primeiro sinal positivo em muitos trimestres dado 
pela construção civil.

Obviamente, um dado não significa tendência, mas esse 
indicador do PIB mostrando um renascimento dos investimentos 
privados pode ajudar no jogo de expectativas, com os agentes 
econômicos e políticos passando a enxergar o mérito de uma 
política de arrumação das contas públicas e o avanço da agenda 
de privatizações e reformas, que só devem de fato render bons 
frutos em um horizonte maior de tempo, de um semestre ou 
mesmo de um ano à frente.

Nesse contexto, nos chamou a atenção a alta dos juros futuros 
no Brasil em agosto. A reação à aversão a risco global, tem 
acontecido muito mais em ativos de maior volatilidade, como a 
bolsa e o câmbio, do que nos mercados futuros de juros nominais 
e reais. Assim, pela primeira vez desde fevereiro do ano passado, 
nos sentimos motivados, dado o tamanho do prêmio existente e 
do risco associado à posição, a adicionar uma posição tática de 
curto prazo aplicada em juros pré-fixados para janeiro de 2021.

Vale ressaltar que se trata de uma operação tática, marginal 
em nosso risco alocado nas posições de investimento, apenas 
visando adicionar um retorno melhor para as carteiras em função 
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da nossa convicção de que há espaço para mais cortes de juros 
nas próximas duas reuniões do comitê de política monetária no 
Brasil do que os preços do mercado futuro projetam no início 
de setembro. É uma operação de curto prazo, mais adequada 
a fundos de investimento que podem entrar ou sair de suas 
posições a qualquer momento, sem taxação na pior alíquota, 
como acontece em um investidor pessoa física que desejasse 
realizar lucro antes de seis meses. 

No mercado de ações, mantivemos nossa posição comprada 
acima dos níveis históricos e reiteramos que consideramos a 
classe de ativos com a melhor relação risco/retorno projetada, 
apesar de enxergarmos a possibilidade de mais meses voláteis 
como o mês de agosto, daqui até o final do ano. Para passar 
esse período com alocação adicional em ações, renovamos as 
posições de proteção da carteira adicionando uma operação 
com opções (put spread) que protegem parcialmente a carteira 
de quedas até o mês de dezembro.

Afinal, ainda temos que passar pelo ajuste das expectativas 
à decisão do Fed, à negociação do Brexit e eventuais ruídos 
políticos e econômicos no Brasil e no mundo. Não falta razão para 
volatilidade. Às vezes, essa volatilidade nos traz oportunidades 
de adicionar risco de curto prazo, como a posição aplicada de 
renda fixa que montamos. Às vezes, ela requer que adicionemos 
proteção para aguardar a maturação de posições de risco em 
prazos mais longos, é tudo parte da arte de ajustar as posições 
ao ambiente.
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Os mercados sofreram um aumento nos níveis de incerteza e 
aversão a risco em agosto. O índice S&P 500 caiu 1,58% durante 
o último mês, ao passo que a volatilidade, medida pelo índice 
S&P 500 / CBOE Volatility, aumentou em 17,74%.

Após o Federal Reserve (Fed) entregar esperado corte de juros 
em sua reunião de 31 de julho, Jerome Powell, presidente do Fed, 
posicionou tal medida como um ajuste de meio de ciclo, ao invés 
de uma política prolongada de cortes de juros. Essa mensagem 
confundiu os mercados, uma vez que Powell havia expressado 
anteriormente receios em relação à desaceleração da economia 
e à falta de pressões inflacionárias.

Mais importante, a rápida mudança na retórica do presidente 
Donald Trump e uma nova deterioração na guerra comercial 
entre EUA e China causaram um colapso nas taxas de juros dos 
títulos soberanos americanos (US Treasuries), devido ao status 
de “porto seguro” desses ativos. A diferença entre as taxas 
de juros (spread) dos títulos de longo prazo (10 anos) e de 2 
anos atingiu o patamar mais baixo desde 2007, com a taxa de 2 
anos (1,52% a.a.) ficando em um nível superior a taxa do título 
de 10 anos (1,47%a.a.). Além disso, a taxa do título soberano 
americano de 30 anos caiu abaixo de 2%, atingido sua mínima 
história. A inversão da curva de juros, um fenômeno tido como 
um indicador confiável de recessões econômicas, impactou o 
sentimento, levando a uma queda de 800 pontos no índice Dow 
Jones no dia 14 de agosto.

Tal reação certamente foi motivo de preocupação na Casa 
Branca. Em 25 de agosto, em uma aparente tentativa de remediar 
a situação, o presidente Donald Trump sugeriu a repórteres que 
estava “reconsiderando” a intensificação da guerra comercial. 
No dia seguinte, pegando seus próprios conselheiros de 
surpresa, o presidente americano anunciou que membros do 
governo chinês haviam telefonado durante o final de semana e 
sinalizado a vontade de chegar a um acordo. A China contestou 
tal afirmação.

Desde que o presidente Trump anunciou a imposição de tarifas 
a importações de aço e alumínio da China, em março de 2018, 
vimos intensificações e arrefecimentos, com pontos de tensão 

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

Rápida mudança na retórica

nos mercados sendo aliviados por uma política acomodatícia 
por parte do Federal Reserve.

Quando questionado sobre os impactos de sua abordagem, 
o presidente Trump declarou que “essa é a maneira que 
ele negocia”. Mas a realidade é que ele continuamente tem 
confundido e frustrado membros do governo chinês. 

O presidente americano também intensificou a pressão para que 
o Federal Reserve providencie suporte adicional aos mercados, 
uma vez que isso lhe daria mais tempo para “negociar” (ao 
mesmo tempo em que melhoraria suas chances de reeleição). 
A tática de pressionar abertamente a independência do banco 
central levou William Dudley, ex-presidente do Fed de Nova 
Iorque, a publicar um artigo no qual defende que o Fed deveria 
combater o presidente Trump no âmbito do comércio. Em seu 
artigo, considerado bastante controverso, Dudley argumenta 
que o Fed deveria reafirmar sua independência em relação 
ao governo, desencorajar uma nova intensificação na guerra 
comercial e conservar sua munição de cortes de juros.

Dado o cenário volátil, os mercados estão extremamente 
focados na sinalização de uma potencial resolução da guerra 
comercial, especialmente porque a tendência continua a ser de 
desaceleração no crescimento global e de dados econômicos 
mais fracos.  Em termos gerais, os resultados das empresas que 
compõem o índice S&P 500 excederam as expectativas durante 
o 2° trimestre de 2019, mas houve queda nos números em 
relação ao trimestre anterior. O principal fator de crescimento 
no curto prazo será o consumo doméstico. E, até agora, o 
consumidor americano permaneceu insulado, devido ao pleno 
emprego e a uma política menos restritiva do banco central.

Os mercados continuam a precificar outro corte de 0,25% por 
parte do Federal Reserve americano em setembro. Caso haja 
deterioração no crescimento econômico dos EUA, o presidente 
Trump seria pressionado a ceder e chegar a um acordo 
com Pequim nos próximos meses. Nesse cenário, as ações 
americanas se beneficiariam.
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Contudo, dado que setembro se inicia com os efeitos das novas 
tarifas impostas a produtos chineses, e com tensões em níveis 
elevados no governo britânico com a iminente chegada da data 
limite do Brexit, estamos mantendo uma posição defensiva. 
Estamos mantendo nossa exposição geral em renda variável 
reduzida, com exposição moderadamente acima da neutra 
nos EUA e, significativamente, abaixo da neutra na Europa. 
Continuamos com posição neutra em ações japonesas e de 
mercados emergentes.  Adicionamos gradualmente o ouro 
e mineradoras durante o último ano e continuamos a manter 
essas posições como um hedge, dada a expectativa de aumento 
de volatilidade.

Em renda fixa, estamos reduzindo consideravelmente nossa 
exposição a títulos de longo prazo, devido à dramática queda 
nas taxas de juro e, consequentemente, ao reduzido potencial de 
ganho. Enquanto isso, estamos aumentando nossa exposição a 
mandatos flexíveis e a títulos de curto prazo.

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


