
: :     CARTA RELIANCE 

2019 / 1



 

página 2:: 94 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................. 3 

POST SCRIPTUM ............................................................................................... 7 

1. ECONOMIA BRASILEIRA ............................................................................. 8 

: : O ano que passou .................................................................................................. 8 

: : Cenário de 2019 .................................................................................................. 11 

: : Conclusão ............................................................................................................ 20 

: : Apêndice: Divulgação do PIB do quarto trimestre ................................................. 22 

2. ECONOMIA INTERNACIONAL .................................................................... 23 

: : Economia Americana ............................................................................................ 23 

: : Economia Européia ............................................................................................... 26 

: : China ................................................................................................................... 28 

3. JUROS ..................................................................................................... 31 

4. AÇÕES ..................................................................................................... 35 

5. CRÉDITO ................................................................................................. 38 

6. AÇÕES BRASIL ......................................................................................... 41 

7. CRÉDITO BRASIL ..................................................................................... 46 

8. JUROS - BRASIL ....................................................................................... 48 

9. FUNDOS - BRASIL .................................................................................... 56 

10. FUNDOS IMOBILIÁRIOS ............................................................................ 63 

11. HEDGE FUNDS ......................................................................................... 67 

12. ASSET ALLOCATION ................................................................................. 80 

13. ANÁLISE TÉCNICA .................................................................................... 85 



 

página 3:: 94 

 

 INTRODUÇÃO 

: :  MARCELO STEUER 

Onde estamos no ciclo de expansão da economia global? Qual o espaço em termos de potencial 

adicional de crescimento antes que se gerem desbalanceamentos que impeçam este crescimento? 

Quais os elementos dinâmicos deste crescimento e quais são os instrumentos para fazê-lo persistente? 

O Banco Central Americano (FED) operou durante o ano de 2018 dentro da perspectiva de uma 

economia cujo crescimento caía no tempo pelo esgotamento de um incentivo fiscal extraordinário, mas 

se mantinha crescendo acima do potencial. Este nível de crescimento a partir de um nível de utilização 

da capacidade já elevada a faria se aproximar de pressões inflacionárias e, portanto, requereria que a 

opção do Banco Central fosse operar sob condições monetárias restritivas. Na sua comunicação com o 

mercado o FED indicava uma visão de uma taxa de juros neutra compatível com o passado e uma 

agenda de normalização do seu balanço. Este movimento evitaria o sobreaquecimento da economia e 

permitiria que se dispusesse de maior espaço de atuação no momento em que estímulos fossem 

necessários. 

Entretanto, os mercados financeiros e aparentemente a economia se mostraram muito menos 

resistentes a este movimento de “normalização de taxas” que o esperado. Muito antes do que se 

esperava vimos uma importante redução de atividade. É difícil atribuir este fenômeno apenas à política 

monetária, já que outros fatores como guerra comercial e instabilidade política podem explicar a piora de 

ambiente. Objetivamente, entretanto, tivemos um aperto das condições financeiras muito superior às 

expectativas e frustração de crescimento em toda parte. A pressão sobre os Bancos Centrais também 

subiu porque isto ocorreu sem que a inflação desse algum sinal em alguma parte. 

A visão mais benigna seria a de um erro de operação do FED que ajustado permitiria que o crescimento 

persistisse ainda por muitos meses. O melhor indicador desta possibilidade seria a já comentada 

ausência de inflação. Por outro lado, o espaço total de crescimento parece limitado. Para este espaço 

ser grande precisaríamos que ou o ritmo expansão da população ativa fosse grande, ou que 

passássemos a ver um crescimento de produtividade diferente do que temos observado, ambos 

movimentos difíceis de se projetar. Em circunstâncias mais óbvias teríamos um crescimento potencial 

baixo sinalizado pela baixa capacidade de absorção de juros da economia e um nível de utilização de 

capacidade elevado, variáveis não compatíveis com o nível de otimismo financeiro vigente neste 

momento. 

Uma política menos agressiva do FED permitiria reestabelecer outros polos dinâmicos da economia 

global. Os candidatos primários seriam os mercados emergentes, que por sua vez alavancariam a 

atividade dos mercados centrais. 
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A China é absoluta protagonista neste processo. A queda da expectativa de crescimento global acontece 

simultaneamente a uma frustração com o crescimento chinês. As explicações para este movimento 

foram muito variadas: insegurança derivada da guerra comercial, redução da capacidade de absorver 

estímulo, ou simplesmente um ajuste de curto prazo do governo que estaria regulando o setor de crédito 

para garantir que o estímulo viesse pelo seu lado mais robusto. Internamente nossa discussão se 

concentra na produtividade do investimento marginal de capital na China, na capacidade e determinação 

do seu governo de aceitar o custo da restruturação da economia e sobre o impacto deste processo. 

Muito difícil me posicionar a respeito quando não tenho qualquer sensibilidade intuitiva para testar dados. 

Acho, entretanto, que a evidência menos otimista é a dificuldade do governo de aceitar até pequenas 

reduções no nível de crescimento econômico. 

Não é possível descontextualizar esta discussão de um longo ciclo de expansão, cuja última fase vem 

desde a grande crise financeira, que não reduziu desbalanceamentos, pelo contrário. Se após a crise se 

avançou no disciplinamento das instituições financeiras globais, a abundância de liquidez propiciou um 

nível único de assunção de risco nos mercados privados. Se os valuations nos mercados públicos de 

crédito e de ações estão em níveis não necessariamente incompatíveis com a geração de caixa atual 

das empresas, o mesmo não se pode dizer dos mercados privados e quanto mais da somatória de 

ambos os mercados. 

Cabe aqui debruçar-nos sobre o tema das projeções de lucros. Temos aqui dois elementos a considerar. 

Um conjuntural, que lida com a primeira pergunta do texto, ou seja, quão perto estamos da próxima 

recessão. Tipicamente em uma recessão as variações de lucro são grandes, nos USA, no passado algo 

como 30% em média. É fácil perceber a diferença de avaliação de ativos que obteremos projetando um 

ajuste desta ordem em relação a projetar um crescimento constante de lucros. Em termos de métricas de 

investimento estamos falando em usar como referência o PL projetado a partir das expectativas 

presentes de crescimento ou índice de Shiller. 

Do ponto de vista estrutural podemos refletir sobre os desenvolvimentos dos últimos anos. A política 

econômica pós grande crise evitou desdobramentos ainda piores, mas passados 10 anos, não há 

reversão do nível anterior da alavancagem financeira e a desigualdade aumenta. Temos vivido um ciclo 

longo extraordinariamente favorável às empresas. O ambiente propiciou controle de salários, redução de 

impostos, juros muito baixos e restrições pró-competição muito limitadas. Entretanto, a insatisfação de 

grande parte da sociedade com o status quo tem sido demonstrada repetidamente. Ela apareceu na 

votação do Brexit, na eleição de Trump, no crescimento dos partidos populistas, na perda de influência 

dos meios tradicionais de comunicação. É claro que as opções das sociedades até aqui parecem 

desarticuladas e inconsistentes. É difícil ver como o operário do meio-oeste americano vai se beneficiar 

da política econômica do governo Trump, ou qual o ganho real do interiorano britânico com o 

desligamento da Europa. Entretanto devemos projetar que os problemas subjacentes serão abordados 

em algum momento e que haverá demandas de maior equidade. Não fica difícil pensar que o futuro 

equilíbrio político provocará que se fale de mais gastos sociais e não menos, portanto mais impostos e 

não menos. Também não é difícil projetar que a preocupação com poder de mercado cresça no tempo e, 
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portanto, que o risco de regulação aumente. É consistente com este cenário que a capacidade das 

empresas de se apropriarem dos benefícios da globalização diminuem, e que as demandas sobre os 

governos aumentadas e o envelhecimento da população deveriam conduzir a juros mais altos, assim se 

estamos no pico histórico da participação de lucro sobre o produto, a tendência de longo prazo seria a 

diminuição desta participação. 

Esta conjugação da situação de final de ciclo econômico no curto prazo e a hipótese de mudança nas 

grandes tendências de longo prazo, impactam a minha visão de construção de portfólio. Cabe 

primeiramente deixar clara a impossibilidade de prever os tempos dos processos. Também lembrar que 

diferentes investidores terão posturas diferentes na definição do quando entrar em um modo mais 

defensivo. De toda forma, minha intuição (esta é a palavra mais correta) vai na direção de um portfólio 

internacional com menos risco de mercado, com mais carregamento e riscos idiossincráticos e de que, 

no médio prazo, o maior determinante de performance será o momento de não estar exposto. 

Avançando nossa conversa para o Brasil, a postura é mais animada. O governo Bolsonaro assumiu com 

a economia no chão, inflação controladíssima, juros baixos e eventualmente podendo cair, contas 

externas e moeda no lugar. Talvez mais importante do que isto, se a situação fiscal é horrível, a 

discussão sobre ela está bastante mapeada. O governo anterior trouxe a reforma da previdência para o 

centro da agenda. O consenso educado sobre sua central necessidade parece estabelecido, o custo de 

enfrentá-lo subiu. O otimismo vai no sentido de acreditar na aprovação de uma reforma bastante 

razoável que nos tiraria do risco da ruína fiscal de curto prazo. 

Quando a questão avança para sabermos se a partir daí teremos uma meritória continuação de reformas 

que gerem um crescimento estrutural da nossa produtividade, a postura é mais cautelosa. Muitos 

analistas concordam ser a reforma da previdência condição necessária, mas não suficiente para o 

aumento do nosso crescimento a níveis decentes, níveis que possam gerar estabilidade política de longo 

prazo. Estados e municípios, que arcam com a maior parte de serviços críticos do estado como saúde, 

educação, segurança e mobilidade, têm uma situação financeira dramática, que não será reduzida 

apenas com disciplina e restrições orçamentárias. A melhora destes serviços requererá mudanças 

profundas e teria enormes impactos em produtividade e melhora de padrão de vida. Há demandas e 

oportunidades de mudanças institucionais de grande impacto nas áreas da justiça e fiscal. Há 

oportunidade de se obter resultados importantes com uma agenda agressiva de privatização e 

concessões. 

Sem dúvida temos uma parcela do executivo, a qual chamarei de profissional, que é mais do que capaz 

de propor uma agenda nesta direção, mas há uma outra parcela, a qual chamarei de temática, a qual no 

meu entender inclui o presidente, cuja a capacidade de gerar ruídos é muito grande, o que, certamente, 

não facilita a coordenação política que já em si tem se mostrado fraca. 

O processo para avançar positivamente dependerá do protagonismo da equipe econômica e da parcela 

profissional do executivo. Um complicador para isto é que deverá levar algum tempo para a economia 

trazer notícias boas para a população e que, enquanto isto, as outras áreas do governo trazem o risco de 
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gerarem redução de popularidade do presidente, o que, de novo, complica o ambiente de execução. O 

próprio foco na aprovação da reforma da previdência limita a possibilidade da exposição de um melhor 

mapa do plano total do governo o que também gera mais ansiedade. 

Resumindo, temos oportunidades importantes de avanços. A mitigação do risco fiscal de longo prazo por 

si só é um elemento importante e não penso que esteja totalmente refletida no preço dos ativos. 

Precisaremos acompanhar a execução da agenda mais ampla para definir se devemos nos posicionar 

para auferir os benefícios de outro nível de progresso. O ambiente internacional deve trazer volatilidade 

aos mercados, o que contribuirá pata trazer oportunidades melhores de posicionamento no Brasil. De 

qualquer forma, julgo que, em um prazo um pouco mais longo, o sucesso final dos nossos investimentos 

no Brasil será mais dependente da qualidade da gestão pública interna do que de qualquer outro fator. 

Nesta carta optei por dividir com vocês uma visão muito macro e de longo prazo. Nas seções a seguir 

vocês terão a mesma visão estratégica a partir de uma análise granular e quantitativa que nossos 

profissionais sempre são capazes de dar. 

Como sempre agradecendo pelo prestígio que nos dão nos permitindo participar em suas decisões de 

investimento. 
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POST SCRIPTUM 

: :  MARCELO STEUER | SAMUEL PESSOA 

Nosso processo de escrever a nossa carta semestral leva seu tempo. Eventualmente acontece de 

concluirmos uma parte antes do todo e no caso deste ano, este pequeno período de tempo serviu para 

que tivéssemos que ajustar para pior a nossa avaliação do funcionamento da política no Brasil. 

A reforma da previdência não é uma agenda do governo Bolsonaro. Ela vem de uma discussão longa e a 

necessidade do ajuste é clara para os agentes relevantes. Faz parte do jogo a negociação quanto à 

repartição dos custos, mas o sistema nos parece pronto para aprovar algo importante se o governo não 

atrapalhar demais. 

São esperáveis erros operacionais quando há uma mudança total do grupo de liderança, como o que 

ocorreu. É esperável que os erros se reduzam com o tempo e que haja aprendizado e criação de novos 

padrões que sejam funcionais. 

Não é o que estamos vendo. A execução política surpreende até os que, como nós, não esperavam 

tanto dela. 

Há um erro de diagnóstico e de atitudes básica. Pode-se ganhar uma eleição através do conflito, mas a 

liderança posterior, em um ambiente democrático com tantos núcleos de poder como o nosso, exige 

capacidades como a de persuasão quanto ao projeto, a de moderar o debate obtendo os necessários 

consensos e acordos, claramente exigindo também a disposição de estabelecer parcerias com grupos 

que compartilharão a propriedade do projeto assumindo os seus custos e benefícios. Em resumo, o que 

é natural de se esperar da atividade Política com P maiúsculo. 

Seria diferente se o executivo tivesse uma capacidade de coação da classe política via pressão da 

população através das mídias sociais. Mas este não é e nunca nos pareceu ser o caso e claramente é 

uma hipótese ainda mais remota na medida que a popularidade do governo cai. 

Esta disfuncionalidade na gestão da política, se não resolvida ou enquanto não resolvida, não impede 

que se alcance algum progresso na agenda de reformas, mas o torna menor, mais lento e menos 

previsível e é certamente compatível com uma volatilidade bem maior. 
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1. ECONOMIA BRASILEIRA1 

: :  SAMUEL PESSOA 

: :  O ANO QUE PASSOU 

2018 foi caracterizado por forte surpresa negativa na atividade econômica. A Tabela 1 apresenta as 

diversas previsões que fizemos no Ibre. Todas as previsões são para o desempenho da economia em 

2018 e a data na primeira linha da tabela apresenta a data de construção do cenário. 

Tabela 1: Evolução do cenário de atividade para 2018. 

 

No início do ano passado considerávamos que a economia iria crescer 2,9% em 2018. Com a passagem 

do ano a previsão foi caindo e hoje o melhor número que temos – o IBGE divulgará no início de março o 

crescimento do quarto trimestre de 2018 e, portanto, do ano de 2018 – é de 1,1%. Na prática achávamos 

que a economia iria crescer 3% e ela, provavelmente, cresceu somente 1%. 

                                                      

1 Este texto foi produzido com a contribuição dos meus colegas do grupo de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia. 

Silvia Matos, que coordena o boletim macroeconômico do Ibre, conjuntamente com Luana Pimentel, produziram o cenário de 

atividade; Bruno Ottoni construiu o cenário para o mercado de trabalho; o cenário inflacionário foi preparado por Carlos Thadeu; 

finalmente Livio Ribeiro fez as previsões do balanço de pagamentos e o cálculo do câmbio real de equilíbrio de longo prazo. 

Evidentemente erros e omissões são de minha responsabilidade. Meu agradecimento a toda a equipe do IBrE. 
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A surpresa negativa ocorreu em todos os componentes da demanda agregada – com exceção do 

consumo do governo em que já esperávamos um crescimento fraco – e em quase todos os setores da 

economia – quando olhamos a formação da atividade pela ótica da oferta agregada. 

Tabela 2: Evolução das revisões em centésimos de ponto percentual. 

 

Ou seja, a surpresa negativa foi disseminada. As revisões foram mais concentradas no primeiro 

semestre, mas continuaram fortes no segundo semestre. A Tabela 2 apresenta na primeira linha a 

revisão do crescimento em centésimos de ponto percentual. Na segunda linha há a revisão acumulada 

também em centésimos de ponto percentual. Até julho de 2018 as revisões somaram 120 centésimos. O 

fator mais relevante foi a greve dos caminhoneiros que teve forte efeito sobre a atividade. No entanto no 

segundo semestre até fevereiro de 2019 tivemos mais 60 centésimos de revisão. O fato relevante foi, 

principalmente no quarto trimestre, a queda das exportações de automóveis para a Argentina e seus 

efeitos sobre a indústria. 

Na Tabela 3 apresentamos as revisões acumuladas para a indústria de transformação, construção civil e 

para os serviços. 

Tabela 3: Evolução das revisões acumuladas em centésimos de ponto percentual. 

 

As revisões dos serviços, maior componente da atividade econômica, acompanharam as revisões do 

PIB: mais intensas no primeiro semestre. As revisões da indústria de transformação foram relativamente 

equitativas entre primeiro e segundo semestre e as revisões da construção civil foram concentradas no 

segundo semestre. 

Outra característica de 2018 foi o baixo repasse cambial. Houve desvalorização da moeda americana da 

ordem de 18% – média de R$ 3,3 por dólar em dezembro de 2017 para média de R$ 3,9 em dezembro 

de 2018 – e, não obstante a inflação de preços livres fechou o ano em 2,9%. O choque de preços da 

greve dos caminhoneiros foi devolvido e a inflação de livres terminou o ano em valores muito próximos 

ao cenário que tínhamos. Na carta Reliance do primeiro semestre de 2018 nosso número para a inflação 

de preços livres em 2018 era de 2,8% ante a realização, como vimos, de 2,9%. Nosso número para a 

inflação fechada era de 3,2% e o número efetivo foi 3,75%. A diferença foi na maior inflação de bens 

administrados em função, principalmente, do choque cambial e da elevação do preço do petróleo. Em 

vez dos 4,5% que imaginávamos a inflação de administrados foi de 6,2%. Nossas previsões também 

bateram para serviços: esperávamos 3,5% e o número final foi um pouco abaixo de 3,4%. 
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Ou seja, o ano de 2018 foi caracterizado por forte surpresa negativa na atividade econômica e por 

fortíssimos choques de preços – desvalorização do câmbio, elevação do preço do petróleo e greve dos 

caminhoneiros – que não contaminaram os preços livres. 

Em face do choque cambial e do erro de previsão ter sito muito pequeno e todo concentrado em 

administrados houve forte surpresa desinflacionária em 2018 que não apareceu no dado em função do 

choque. Houve no primeiro trimestre uma forte surpresa desinflacionária. Em abril chegamos a 

considerar que a inflação de livres fecharia o ano em 2,1% e a inflação cheia em 3,1%. Se não houvesse 

o choque dos caminhoneiros e se a desvalorização do câmbio tivesse sido menor haveria o risco real da 

inflação fechar 2018 abaixo do piso da meta de 3,0%. 

Na carta internacional de março de 2018 considerávamos que o ano seria de desvalorização da moeda 

americana. De fato, o dólar se desvalorizou em relação a uma cesta de moeda de países desenvolvidos, 

indicador conhecido com dólar-índice ou DXY, em 8%, tomando como base a média de fevereiro de 

2018 para a média de dezembro. Contra o real, tomando como base 3 de janeiro de 2018 e comparando 

com 3 de janeiro de 2019 a desvalorização foi de 16%, de R$ 3,24 por dólares para R$ 3,76. 

A desvalorização da moeda pode ser dividida em dois momentos. Até 13 de setembro, quando a moeda 

americana foi cotada em R$ 4,21 três semanas antes do primeiro turno da eleição, houve contínua 

desvalorização. De meados de setembro até o fim do ano o real se recuperou fruto do otimismo com o 

novo governo. No primeiro momento houve desvalorização de 30% e no segundo momento valorização 

de 10%. 

Com meu colega do Ibre da FGV, Livio Ribeiro, desenvolvemos metodologia para decompor as 

alterações do câmbio entre fatores externos, fatores domésticos e diferencial de juro de curto prazo. Os 

fatores externos são dados pelo: preço das commodities; os juros internacionais, dado pelos juros pagos 

pelos títulos do Tesouro Americano de 10 anos; o prêmio pago pelos títulos mais arriscados de dívida de 

mercado emergentes; e a componente do risco Brasil de 10 anos que é explicada por fatores 

internacionais, estimada por nós em outro exercício estatístico. O fator doméstico é dado pela parcela do 

risco Brasil de 10 anos que não é explicada por fatores internacionais. Finalmente o diferencial de juros é 

dado pela diferença entre o interbancário de um ano no Brasil e no EUA. 

Tabela 4: Decomposição das variações do câmbio 
entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019. 

 

A Tabela 4 é para ser lida da seguinte forma. A primeira linha indica que a desvalorização que houve 

entre 3 de janeiro de 2018 até 13 de setembro de 2018 de 29,9% (último valor na primeira coluna), 

decompõe-se em 43,5 pontos percentuais (pp) fruto das alterações internacionais, -12,1 pp devido a 
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fatores domésticos e -1,5 pp em função da queda do diferencial de juro. A soma dessas três parcelas 

resulta 29,9%. 

O primeiro movimento em que o câmbio se desvalorizou em 30%, de R$ 3,24 para R$ 4,21, foi 

integralmente explicado por fatores internacionais. Eles responderam por 145%. A redução da 

componente doméstica do risco Brasil e a elevação do diferencial de juro atuaram na direção contrária. 

Já a valorização de pouco mais de 10% do câmbio que houve entre 13 de setembro até 3 de janeiro 

último foi integralmente explicada por fatores domésticos. A melhora do risco país que não foi explicada 

pelas condições internacionais gerou uma desvalorização do câmbio de pouco menos de 20%. O câmbio 

somente não valorizou tudo isto pois os fatores externos e a redução do diferencial de juros explicaram 

uma desvalorização de 8,6%. 

Segundo nossas contas em 2018 houve melhora na componente doméstica do risco país de 10 anos de 

50 centésimos de pontos de percentagem. Penso que se houver frustração na reforma da previdência 

haverá movimento no risco país dessa ordem. Trataremos desse tema na seção que elabora o cenário 

para a política monetária. 

: :  CENÁRIO DE 2019 

: :  ATIVIDADE 

A Tabela 5 apresenta nosso cenário para 2018, 2019 e 2020 pela ótica da demanda agregada e pela 

ótica da oferta agregada. A linha com os resultados para o PIB na tabela é a separação entra as duas 

óticas: acima temos a abertura da atividade pela ótica da demanda e abaixo pela ótica da oferta. Os 

números finais de 2018 aparecerão somente em março próximo.2 Assim, nossos números para 2018 

deverão ser muito próximos dos números finais. 

Nossos modelos sugerem que o crescimento no biênio 2019 e 2020 será respectivamente de 2,1% e 

2,5%. O número para 2020 tem muito pouco valor. Ele dependerá de como evoluir a agenda de 

reformas. Sem aprovação da reforma da previdência penso que a atividade no ano próximo será bem 

mais fraca. Adicionalmente com a aprovação pode ocorrer, ou pode não ocorrer, um surto de otimismo e 

haver uma recuperação mais forte da economia. Ou seja, os números para 2020 são indicativos e 

precisam ser olhados com muita dúvida. 

                                                      

2 O resultado da divulgação está no apêndice. 
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Tabela 5: Cenário de atividade para 2019 e 2020 pela ótica da demanda agregada. 

 

O importante a reter nos números é que pela ótica da demanda a recuperação depende essencialmente 

de um crescimento maior do consumo das famílias e pela ótica da oferta dos serviços. Para que a 

economia rode a 2,5% ao ano os serviços e o consumo das famílias precisam rodar a esse ritmo visto 

que os modelos não indicam forte recuperação do investimento. Até onde a vista alcança não há 

grandes recuperações do investimento pela frente. Crescimento do investimento na casa de 4,5%, como 

os modelos sugerem para 2019 e 2020, é muito pouco para um item da demanda agregada que reponde 

por 15% do PIB e que caiu uns 30% na crise. No meu entender sem uma solução para o desequilíbrio 

fiscal mais permanente não me parece haver condições para recuperação mais forte do investimento. 

Como afirmamos, esta percepção pode mudar se o governo conseguir aprovar um projeto ambicioso de 

reforma da previdência e gerar forte otimismo com ele. 

: :  MERCADO DE TRABALHO 

A Tabela 6 apresenta o cenário para o mercado de trabalho compatível com o cenário de atividade. O 

crescimento fraco da economia, na casa de 2% a 2,5%, não será suficiente para colocar a taxa de 

desemprego na casa de um dígito. 

A tabela esclarece o que ocorre. Com crescimento da economia entre 2% e 2,5% o aumento da 

população ocupada (PO) será de 1,5% a 1,8%. Ocorre que a população economicamente ativa crescerá 

em 19 e 20 respectivamente 1,3% e 1,5%. Ou seja, a redução da população desempregada será 
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pequena com estas taxas de crescimento. O crescimento da população economicamente ativa tem dois 

componentes. O primeiro é o crescimento da população em idade ativa, na casa de 0,8% ao ano, e o 

segundo é a redução do desalento, isto é, com a melhora da economia, mesmo que pequena, pessoas 

que haviam desistido de procurar emprego retornam ao mercado. Esses dois movimentos, crescimento 

da população em idade ativa e redução do desalento, compensam a criação de postos de trabalho. A 

queda do desemprego é o resultado líquido desses dois fluxos. 

Tabela 6: Cenário para o mercado de trabalho. Todos os dados (com exceção da última 

coluna) são taxas anuais de crescimento tomando como base a média do ano anterior. 

 

TD é a taxa de desemprego, PO é a população ocupada e PEA é a população 
economicamente ativa. Os dados da última coluna estão em unidades. 

: :  CÂMBIO 

A Tabela 7 apresenta nosso cenário de câmbio para 2019 e 2020. Trata-se da simulação de um modelo 

em que as variáveis explicativas são os títulos do Tesouro Americano de 10 anos, evolução do DXY e 

dos preços das commodities – para essas três consideramos os mercados futuros. Entra também no 

modelo como variável explicativa o spread dos títulos arriscados dos países emergentes, HYEM, e a 

evolução do risco país, medido pelo CDS de 10 anos. Consideramos na simulação que a trajetória de 

HYEM seja constante e para o CDS estimamos um modelo em que entram diversas variáveis que 

observamos nos mercados futuros. O modelo que empregamos para a simulação do câmbio para 2019 e 

2020 é o mesmo modelo que utilizamos para estudar na seção anterior desta Carta os fatores 

determinantes do processo de desvalorização do câmbio que houve em 2018. 

Tabela 7: Cenário de câmbio. 

 

Nosso modelo de CDS gera um resíduo entre o previsto e o ajustado que chamamos de componente 

doméstico do risco país. Atribuímos esta componente doméstica à percepção de risco país associado às 

incertezas políticas e outros fatores domésticos de difícil mensuração direta. Na construção dos diversos 

cenários da Tabela 7 mudamos a hipótese com relação à componente doméstica do risco país. No 

cenário base na primeira linha supusemos que esta componente fosse de -15 bps (ou centésimos de 

ponto percentual). Este valor foi a média nos últimos 12 meses desta componente do risco país. Com 

este valor para a componente doméstica do risco país o câmbio deve rodar nos próximos dois anos na 



 

página 14:: 94 

 

casa de R$ 3,6 por dólar. No cenário pessimista consideramos que a componente doméstica do CDS de 

10 anos será de 93 bps, que foi o máximo valor desde 2012 (atingido no final de 2016 na crise do 

governo Dilma). Neste caso o câmbio sobe para R$ 4,3 por dólar. 

O câmbio é uma das variáveis mais complexas que há em economia. Ele responde a dois senhores. Por 

um lado, o câmbio está associado à evolução dos fundamentos da conta corrente, exportação e 

importação de bens e serviços. Por outro lado, principalmente no curto prazo, suas oscilações 

respondem às condições dos mercados de ativos. O modelo estimado a partir do qual construímos 

nossas simulações da Tabela 7 e também investigamos os determinantes da desvalorização em 2018 na 

Tabela 4 corresponde aos determinantes financeiros de curto prazo do câmbio. Devido à enorme 

importância das commodities na determinação do câmbio no Brasil o preço das commodities é um 

determinante deste modelo de curto prazo. 

Tabela 8: Câmbio real de longo prazo, método GMM. 

 

Na Tabela 8 apresentamos os resultados de um modelo de longo prazo para o câmbio. Considera-se a 

cotação do real nos últimos 20 anos com os seguintes controles: inflação, produtividade (PTF), termos 

de troca (TT) e posição internacional de investimento (PII) estatística também conhecida por ativo 

externo líquido. Todos esses controles são construídos tomando-se a média ponderada para nossos 

parceiros comerciais. Assim, para a inflação consideramos o diferencial de inflação entre a nossa 

inflação ao consumidor e a inflação ao produtor dos nossos parceiros comerciais ponderada pela 

participação de cada parceiro na corrente de comércio conosco. Conceitos análogos se aplicam aos 

outros controles. Por exemplo, para os termos de troca consideramos a média ponderada da evolução 

de nossos termos de troca contra a evolução dos termos de troca dos nossos. E assim sucessivamente. 

A Tabela 8 indica que o câmbio nos últimos 20 aos rodou em termos reais em torno de R$ 3,4 e R$ 3,5. 

Ou seja, se houver estresse e o câmbio for para R$ 4,3, como em nosso cenário pessimista da Tabela 8, 

teremos um câmbio aproximadamente 25% desvalorizado em relação aos fundamentos de longo prazo. 

: :  BALANÇO DE PAGAMENTOS 

A Tabela 9 apresenta a evolução das principais linhas do balanço de pagamentos desde 2015 incluindo 

nossas previsões em março e setembro de 2018 para os números de 2018, os números fechados de 

2018, e, na última coluna, nosso cenário para 2019. 

Inicialmente surpreende que nós tenhamos em março do ano passado previsto um saldo da balança 

comercial de US$ 56 bilhões e que o número fechado tenha sido de US$ 53,6 bilhões. O motivo era que 

em março do ano passado, como vimos no início deste documento, prevíamos que o crescimento seria 
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muito maior. Inclusive prevíamos que o crescimento do investimento seria muito maior. Ou seja, a 

revisão do cenário de atividade que houve de março de 2018 até fevereiro de 2019 deveria produzir forte 

revisão com elevação do saldo da balança comercial. Não houve esta revisão em função da 

contabilização da importação de inúmeras plataformas da Petrobras. Segue a explicação no próximo 

parágrafo. 

Uma surpresa foram as importações este ano de US$ 185,4 ante cenário em março de US$ 169. 

Essencialmente a diferença deveu-se à importação de diversas plataformas de petróleo que já estavam 

em operação por aqui, mas na forma de leasing de uma subsidiária estrangeira da Petrobrás. A 

contrapartida contábil desta saída de recursos – a importação das plataformas – é a entrada de recursos 

na linha de investimento direto líquido. Trata-se de repatriação de capital que aparece na linha 

investimento direto na modalidade participação (IDP). De fato, em março subestimamos esta linha em 

US$ 14 bilhões aproximadamente. 

Tabela 9: Evolução do balanço de pagamentos (em vermelho nossas previsões). 

 

Também houve em 2018 forte saída de capital em portfólio que não esperávamos em março. 

Esperávamos que portfólio bruto seria superavitária em US$ 21 bilhões e o ano fechou com saída de 

US$ 8,4 bilhões, um erro de quase US$ 30 bilhões. Os estrangeiros saíram da bolsa e reduziram sua 

posição de dívida pública. Indica que há potencial de entrada se a situação fiscal for equacionada. No 
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entanto, vimos que boa parcela deste movimento foi global o que reduz esta previsão. No entanto houve 

também desde o final do ano passado alteração profunda na política monetária americana. No frigir dos 

ovos considero que uma solução construtiva para o problema fiscal pode ensejar entrada de capital e 

potencial valorização do câmbio. 

Cotejando a linha amortizações, US$ -70,9 bilhões, com a linha ingressos, US$ 63,6, vê-se que a taxa 

de rolagem da dívida externa corporativa na forma de instrumentos de renda fixa foi em 2018 de 89,7%. 

A saída de recursos em portfólio que não estava prevista em março de 2018 essencialmente sensibilizou 

a acumulação de reservas, última linha do balanço de pagamentos. Em março prevíamos acumulação 

de US$ 23 bilhões e no fechamento acumulamos no ano US$ 2,9 bilhões. 

Para 2019, com a leve aceleração do crescimento que hoje prevemos de 1,1% em 2018 para 2,1% em 

2019, haverá uma piora na conta corrente para um déficit de US$ 32,1 bilhões. 

: :  INFLAÇÃO 

Seguem nossas simulações para a inflação. A Tabela 10 apresenta nossas simulações com o modelo de 

pequeno porte (MPP) para a economia brasileira. A trajetória da taxa Selic foi mantida fixa nos atuais 

6,5%, considerou-se o cenário básico de câmbio como exposto na Tabela 7 e um cenário para a inflação 

de preços administrados. O MPP considera que a taxa de juro neutra – isto é, aquela taxa de juros que 

mantém a economia crescendo no ritmo do crescimento potencial – é de 3,5%. 

Tabela 10: Cenário de política monetária com selic constante até 

2020 (em vermelho as variáveis exógenas no exercício). 

 

Nosso modelo com juro neutro de 3,5% ao ano indica que manutenção da taxa Selic em 6,5% ao ano até 

o final de 2020 mantém a inflação abaixo da meta de 4,25% em 2019 e na meta de 4,0% em 2020. Mais 

importante, as hipóteses do exercício consideram inflação de administrados elevada e bem acima da 

meta tanto em 2019 quanto em 2020, respectivamente 4,9% e 4,7%. Adicionalmente, o modelo indica 
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que as expectativas de inflação rodarão o tempo todo um pouco abaixo de 4% ao ano. A economia 

operará neste período com juro real percebido – isto é, o juro dado pelo juro nominal deflacionado pela 

expectativa de inflação – de pouco abaixo de 2,5%. Para uma taxa de juro neutra de 3,5% há impulso 

monetário um pouco superior a 1 ponto percentual. Há dois temas aqui. Primeiro, nossa estimativa de 

juro neutro real na casa de 3,5% está correta ou não? Segundo, o impulso monetário de 1 ponto 

percentual é indicado para a economia brasileira nas atuais circunstâncias? 

Além da estimativa de inflação por meio dos modelos de pequeno porte temos um cenário mensal de 

inflação para 2019. A partir de uma planilha que simula as regras de formação do IPCA para cada um de 

seus itens e a partir de hipóteses com relação aos preços administrados entre tantas outras constrói-se 

um cenário para os preços. A Tabela 11 apresenta nossa estimativa com esta metodologia, chamada de 

simulação do IPCA por meio da planilha ou modelo de estimação bottom-up, para a inflação em 2019. 

Tabela 11: Estimativa bottom-up da inflação em 2019. 

 

O número obtido com a estimativa bottom-up para 2019 coincide com o número do modelo de pequeno 

porte para 2019, respectivamente 3,68% e 3,54%. Em ambos os casos a inflação de administrados será 

bem superior à inflação de preços livres. Ambas as metodologias geram inflação de preços livres, bem-

comportada, 3,27% e 3,11%, respectivamente para o modelo bottom-up e para o MPP. Decididamente 

não há motivo para esperaremos uma subida de juros em 2019. 

: :  EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 

A Tabela 12 apresenta nosso cenário para a evolução da dívida pública. O mais importante para o 

cenário são as premissas. Consideramos que a partir de 2020 o juro neutro seja de 4,5% valor mais 

próximo ao que vigorava antes da crise, que o spread entre a taxa implícita de juro sobre a dívida pública 

e a taxa Selic seja de 1,0 ponto percentual, e que o IPCA rode nos próximos anos 0,5 ponto percentual 

abaixo do deflator do PIB, como tem ocorrido nos últimos 20 anos aproximadamente. 

No cenário otimista consideramos ajuste fiscal em 2020 com aumento de 1,5 ponto percentual do PIB de 

carga tributária. No cenário básico, em que não há este aumento de carga tributária, a dívida continua a 
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crescer e atinge em 2024 88,2% do PIB. Se houver aumento de carga tributária a dívida em 2024 será 

de 80.4% do PIB e apresentará leve decréscimo em relação ao ano anterior. 

Essas simulações são todas sujeitas a inúmeras hipóteses e ajustes. Temos repetido essa simulação 

desde a Carta do primeiro semestre de 2017. Nossas previsões para 2020 têm tido o seguinte 

comportamento: 87,6% do PIB para 2020 na Carta do primeiro semestre de 2017, de 81,3% do PIB na 

Carta do primeiro semestre de 2018 e de 81,8% nesta Carta. Houve devolução de recursos do BNDES 

para o Tesouro e surpresa positiva no comportamento da taxa de juros. 

De fato, é possível argumentar que o juro neutro que consideramos na simulação, 4,5%, está muito 

elevado. Se considerarmos juro neutro de 3% ao ano, por exemplo, no cenário básico a dívida atinge 

máximo em 2023 com 82,3% do PIB e inicia um lento processo de queda no ano seguinte. Com esse 

juro menor se houver uma elevação da carga tributária de 1,5 ponto percentual do PIB a dívida inicia 

redução como proporção do PIB a partir de 2020 e atingirá 74,5% do PIB em 2024. 

Por outro lado, se o juro neutro real voltar aos valores de 6% a trajetória continua explosiva mesmo com 

ajuste fiscal em 2020 de 1,5 ponto percentual de aumento de receita. Em 2024 a dívida atingirá 86,7% e 

estará em crescimento. 

Tabela 12: Planilha de simulação da evolução da dívida pública. 
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: :  CENÁRIO PARA A POLÍTICA MONETÁRIA 

O tema importante para o ano é se a reforma da previdência será ou não aprovada e, se for aprovada, 

com qual nível de diluição. Em última instância qual será a economia que o setor público fará em dez 

anos com as novas regras. 

Vimos no último parágrafo da seção “O ano que passou” desta Carta que no ano de 2018 houve, 

segundo nossas estimativas, queda de 50 centésimos de ponto percentual no risco Brasil que atribuímos 

a fatores domésticos. Minha interpretação é que esta queda de risco embute a aprovação da reforma da 

previdência com um orçamento na casa de pelo menos R$ 800 bilhões em 10 anos. 

Na Tabela 7 apresentamos o cenário de câmbio nominal para 2019 e 2010. No cenário básico, que 

corresponde à componente doméstica do risco ser -15 centésimos de ponto percentual, o câmbio em 

2019 será de R$ 3,65. No cenário pessimista, que corresponde à componente doméstica do risco ser 93 

centésimos de ponto percentual, o câmbio em 2019 será de R$ 4,28. Ou seja, as estimativas indicam 

que cada ponto percentual no CDS de 10 anos adiciona R$ 0,58 por dólar no câmbio. Assim, se uma 

frustração com a reforma da previdência devolver os 50 centésimos de ponto percentual que houve de 

melhora na componente doméstica do câmbio em 2018 o câmbio no final de 2019 será de R$ 3,94. Meu 

chute é que uma frustração com a reforma de previdência pode gerar uma desvalorização mais próxima 

de nosso cenário pessimista e colocar o câmbio na casa de R$ 4,20. 

Por outro lado, se houver uma surpresa positiva o câmbio deve valorizar-se um pouco mais. Para a 

política monetária é necessário sabermos qual deve ser o próximo movimento do câmbio. As estimativas 

de inflação e a forte surpresa negativa na atividade que houve em 2018 indicam que é possível a 

economia necessitar de impulso monetário adicional. Indicam inclusive que é possível que no atual 

momento do ciclo econômico o juro neutro da economia seja ainda menor do que os 3,5% que 

empregamos nas simulações com o modelo de pequeno porte. 

Minha avaliação é que o balanço de risco para o câmbio é negativo. Se a reforma da previdência for 

aprovada o câmbio não deve mudar a menos que ela seja melhor do que se imagina. Não penso que 

será o caso. Por outro lado, se a reforma for mais tímida o câmbio irá desvalorizar. 

Diria que hoje temos dois cenários para a política monetária. Todos eles contingentes à aprovação da 

reforma e à intensidade da reforma. A aprovação da reforma pode ser surpresa positiva, neutra ou 

surpresa negativa. A fronteira dos três regimes será o valor da economia em dez anos. A faixa de 

neutralidade será com economia entre R$ 700 e R$ 800 bilhões. Acima deste valor o câmbio valoriza-se; 

abaixo se desvaloriza. 

Se houver surpresa positiva e o câmbio se valorizar, ou se a aprovação da reforma da previdência for 

neutra e o câmbio ficar estável, penso que haverá um ciclo de redução de Selic de 1 ponto percentual 

(pp). Duas quedas de 0,5 pp. Se houver surpresa negativa, o câmbio irá se desvalorizar. O BC esperará 

para avaliar se o choque de oferta negativo será ou não repassado. Se não houver repasse do choque 
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de oferta negativo para os itens da inflação que respondem às condições de oferta e demanda no 

mercado de bens e serviços, como ocorreu em 2018, e se a recuperação da economia continuar 

anêmica, penso que haverá possibilidade de um ciclo de baixa. Mas esta será uma agenda para o final 

de 2019 e início de 2020. 

De qualquer forma penso que o processo de tramitação da reforma da previdência será bem animado. O 

governo Bolsonaro tem dado sinais de um incrível amadorismo na gestão da política. Além disso, 

resolveu inovar na articulação do executivo com o legislativo. Ao longo da campanha política demonizou 

o toma-lá-dá-cá e enfrenta hoje inúmeras dificuldades para construir uma base que apoie a reforma da 

previdência. Provavelmente haverá aprendizado. Será processo longo e desgastante. Podemos prever 

um segundo trimestre com muita volatilidade. 

Como o ganho possível na renda fixa é de somente uma queda de 1 ponto percentual e dado que haverá 

muita volatilidade, talvez a melhor estratégia para a renda fixa seja esperar algum momento mais 

adequado de entrada nos próximos meses. 

: :  CONCLUSÃO 

A maior incerteza que havia em 2018 era o processo eleitoral. A solução foi surpreendente, ao menos 

para a Carta, pois sempre apostei que na reta final da corrida eleitoral a tríade que até ano passado 

decidia eleição no Brasil – dinheiro, tempo de televisão e capilaridade partidária – iria mostrar sua força. 

Não foi o que ocorreu. Talvez devido à facada. Talvez não, difícil saber. O fato é que temos na 

presidência da República um presidente e um grupo político neófito na difícil tarefa de tocar o Estado 

brasileiro e promover um relacionamento o mais harmonioso possível com o legislativo e com o 

judiciário. Será um longo e penoso aprendizado. 

O maior desafio do governo Bolsonaro será a aprovação da reforma da previdência. Minha aposta é que 

será aprovada. Minha aposta também é que quando for aprovada haverá espaço, como vimos, para um 

pequeno ciclo de baixa de Selic. Finalmente minha aposta é que teremos até o final do semestre muita 

volatilidade, como tivemos, aliás, no ano que passou. 

Como será o resto do governo? Difícil saber. Não parece que haverá apetite para uma agenda mais 

ambiciosa de reformas. As agendas são conhecidas e compreende: simplificação da estrutura de 

impostos indiretos com a construção do imposto sobre o valor adicionado nacional compartilhado entre a 

União, os Estados e os municípios. Adicionalmente temos a agenda de abertura da economia e de 

reforma dos Estados. Olhando com o conhecimento dos dois primeiros meses parece-me que o governo 

se interessa mais pela agenda dos valores, da segurança e do reforço ao direito de propriedade do que 

com a agenda de reformas econômicas. 
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Minha aposta é que o governo aprova a reforma da previdência e toca um governo que será medíocre. 

Teremos um refresco, mas com baixo crescimento – em torno de 2,5% em função da ociosidade – e há 

chance de haver transição política em 2020. Mas aí já me adianto muito aos fatos. Fica aqui só a aposta. 
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: :  APÊNDICE: DIVULGAÇÃO DO PIB DO QUARTO TRIMESTRE 

No dia 28 de fevereiro o IBGE divulgou o PIB do quarto trimestre de 2018. Com ele temos o cenário de 

atividade para o ano de 2018. A Tabela 13 apresenta os números bem como o cenário que 

apresentamos no corpo da Carta. 

Tabela 13: Divulgação do crescimento do PIB. Fonte: IBGE. 

 

Na primeira coluna da tabela encontra-se o crescimento da economia para o ano fechado de 2018, na 

segunda o crescimento do quarto trimestre sob o quarto trimestre de 2017 e na terceira coluna o 

crescimento do quarto trimestre sob o terceiro trimestre ambos de 2018. 
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2. ECONOMIA INTERNACIONAL 

: :  SAMUEL PESSOA 

O ano que passou caracterizou-se por um fortalecimento da moeda americana. Essa dinâmica era 

esperada em função do processo de subida da taxa de juros naquela economia. Para o ano de 2019, em 

função de tudo que apresentaremos nesse texto, esperamos estabilidade da moeda americana. 

Há um processo de redução e, talvez, parada da normalização das condições monetárias na economia 

americana. Aparentemente a economia americana não consegue sustentar juros reais muito próximos de 

1% ao ano. Por outro lado, apesar do desempenho ruim da Europa esperamos alguma recuperação no 

segundo semestre. 

Com relação à China vemos mais um ano de estabilidade de um longo processo de desaceleração. 

Penso que o maior risco é uma desorganização da economia europeia. O elevado spread pago pela 

dívida soberana italiana é a maior preocupação. A Itália encontra-se em recessão e não está claro como 

que sairá. 

De qualquer forma penso haver um ano de relativa estabilidade da economia internacional. Para o Brasil 

considero que haverá estabilidade do real frente à moeda americana. O grosso do ajuste de preços 

relativos ocorreu em 2018. Evidentemente uma frustração com a tramitação da reforma da previdência 

pode alterar esse quadro. 

Segue no texto abaixo uma rápida apresentação das principais dinâmicas das economias americana, 

europeia e chinesa. 

: :  ECONOMIA AMERICANA 

Em 23 de dezembro publiquei a seguinte coluna da folha de São Paulo. É útil rever o texto pois não 

preciso acrescentar nada de muito diferente. Segue: 

A economia americana deve crescer 3% em 2018. Em 2019, quando o impacto do impulso fiscal de 

Trump se diluir, e, também em função dos efeitos da elevação da taxa básica de juros, a economia 

deverá crescer 2,4%. Para 2020 e 2021, prevê-se pouso suave em direção à taxa de crescimento 

potencial, que é da ordem de 1,8% ou um pouco menos. 

O crescimento potencial da economia americana é a soma da taxa de crescimento da população em 

idade ativa, 0,8%, com a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, rodando nos últimos anos 

a 1% ao ano ou um pouco menos. 
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Na quarta-feira, o banco central americano, o Federal Reserve, ou simplesmente Fed, em seguida à 

reunião do comitê de política monetária deles (FOMC), comunicou que a taxa básica de juros, a Selic 

deles, que é chamada de taxa dos Fed Funds (FF), iria subir 0,25 ponto percentual, para o intervalo 

entre 2,25% e 2,5%. 

A divulgação mais importante foi que os membros do FOMC avaliam que a trajetória da taxa de juros 

será nos próximos anos 0,25 ponto percentual menor do que se projetava há três meses. 

É bem possível que tenhamos novas surpresas e que, ano próximo, sejamos informados que a FF 

subirá ainda menos. 

O que ocorre? 

Após a crise de setembro de 2008, a FF caiu para zero. Estava difícil fazer a economia retomar. 

Restou ao Fed reativar a economia reduzindo o prêmio que as dívidas de longo prazo pagam sobre as 

de curto. O Fed comprou um monte de dívida de longo prazo que havia no mercado. Com isso, o 

preço desses títulos subiu e, portanto, os juros que eles pagam caiu. 

A aposta do Fed foi de que a queda dos juros pagos pelas dívidas de longo prazo ajudaria a fazer o 

investimento retomar. 

Agora a economia cresce acima do potencial e encontra-se a pleno emprego. Hora de aumentar os 

juros de curto prazo e se desfazer dos títulos de dívida de longo prazo que foram adquiridos. É isso 

que o Fed tem feito. 

O problema – isto é, a arte da política monetária – é fazer no ritmo correto. Muito difícil, pois o Fed 

está desfazendo uma política que foi aplicada pela primeira vez. Não se sabe ao certo com que 

velocidade deve-se subir a taxa básica e com que velocidade os títulos de dívida de longo prazo 

devem ser revendidos ao setor privado. 

Há dois riscos para o Fed. Ele pode subir juros rápido demais, isto é, ficar adiantado, ou pode subir 

muito lentamente, isto é, ficar atrasado. Neste segundo caso, pode ter que enfrentar uma inflação 

superior ao que desejaria, e, no primeiro, pode ter que enfrentar uma desaceleração superior à que 

desejaria. 

Como meu colega do Ibre, José Júlio Senna, tem apontado há tempos, na atual situação os dois 

riscos não são simétricos. É muito pior para o Fed lutar contra uma desaceleração mais forte da 

economia do que contra um surto inflacionário mais intenso. 

Neste segundo caso, o Fed sempre pode subir juros e acelerar a velocidade de revenda dos títulos 

longos. No caso do risco recessivo, não tem muita munição. Os juros ainda estão baixos e ele ainda 

carrega um monte de títulos longos. 

Ou seja, mesmo com a economia rodando a pleno emprego, podemos esperar uma pausa no 

processo de subida dos juros em algum momento de 2019. 

Como a reinflação tem sido muito lenta por lá – minhas contas sugerem que ela não sairá muito fora 

do controle nos próximos dois anos, mesmo com desemprego excepcionalmente baixo –, talvez 

Bolsonaro tenha alguma folga da economia internacional em 2019. 

Mas isso já é tema para a próxima coluna. 
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De lá para cá nada de muito significante mudou. As últimas projeções da Bloomberg indicam que o 

crescimento será respectivamente em 2018, 19, 20 e 21, de 2,9%, 2,5%, 1,9% e 1,8%, ou seja, um 

cenário de pouso suave com convergência à taxa de crescimento do produto potencial. 

De fato, em 28 de fevereiro o Bureau of Economic Statistics divulgou os dados do quarto trimestre e o 

crescimento no ano foi de 2,9%. 

A grande novidade que houve na última reunião do Fed foi adicionar uma frase no comunicado divulgado 

logo em seguida à reunião que ocorrera em 29-30 de janeiro. Na ata desta reunião, divulgada em 20 de 

fevereiro, houve a explicação da frase. Vale a pena a citação completa do texto da ata: 

The statement language was revised to indicate that the Committee continued to view sustained 

expansion of economic activity, strong labor market conditions, and inflation near 2 percent as “the 

most likely outcomes.” Members also agreed to add a sentence indicating that, in light of “global 

economic and financial developments and muted inflation pressures, the Committee will be patient as it 

determines what future adjustments to the target range for the federal funds rate may be appropriate to 

support these outcomes.” This sentence was intended to convey the Committee’s view that a patient 

and flexible approach was appropriate at this time as a way to manage risks while assessing incoming 

information bearing on the economic outlook. In light of the range of uncertainties associated with 

global economic and financial developments, the Committee decided that it was not useful at this time 

to express a judgment about the balance of risks. 

Se é verdade que o Fed escolheu não tomar um dos lados do balanço de risco, ficar atrasado ou ficar 

adiantado, ele deixou claro a dificuldade em calcular esse balanço de risco. Minha aposta é que ele não 

continuará o processo de subida da taxa de juros se a economia estiver na trajetória de pouso suave e 

se não houver sinais mais claros de aceleração da inflação. 

Ocorre que o processo de subida da inflação tem estado muito lento. A forma que os economistas 

empregam para simular a inflação é estimar uma curva de Phillips (CP). A curva de Philips explica a 

inflação em um trimestre em função dos seguintes determinantes: a inflação passada, pois a inflação é 

um processo com muita inércia; a expectativa de inflação; a inflação importada, muito dependente do 

câmbio; e alguma medida de excesso de utilização da capacidade produtiva ou de hiato de recursos. 

Baseamo-nos em um recente trabalho que estima a CP para a economia americana3 para a construção 

de nossa CP. A variável dependente é o índice de inflação que o Fed acompanha com mais cuidado, o 

núcleo do deflator do consumo das contas nacionais chamado de núcleo do PCE. 

                                                      

3 ALBUQUERQUE, Bruno; BAUMANN, Ursel. “Will US inflation awake from the dead?: The role of slack and non-linearities in the 

Phillips curve”, Journal of Policy Modeling, The Society For Policy Modeling, v. 39, p. 247-271, jan. 2017. 



 

página 26:: 94 

 

A medida de expectativa de inflação é a expectativa de inflação para os próximos dez anos medida pelo 

“Survey of Professional Forecasters”. Para a importação de inflação empregamos a variação anual do 

preço de bens importados excluindo petróleo como medido pelo Bureau of Labor Statistics (BLS). A 

medida de ociosidade na economia é o dado de taxa de desemprego, também medido pelo BLS. 

A não linearidade é tratada considerando dummy que adota o valor 1 para os dados de desemprego que 

estejam no primeiro quarto da distribuição ou no último quarto da distribuição. Essencialmente o impacto 

sobre a inflação de valores extremos, para maior ou para menor, da taxa de desemprego poderá ser 

maior do que valores não extremos. 

Para o leitor ter uma ideia da lentidão do processo de reinflação naquela economia nossa simulação 

supõe continuidade de queda do desemprego até 2,5% no final de 2020 e inflação de bens importados 

de 3% ao ano até o final de 2020 com expectativas ancoradas. Com esse cenário a inflação em 2020 

será, segundo a simulação de nossa CP, de 2,20%. 

No entanto mesmo essa trajetória de desemprego parece muito apertada. Nos últimos dois meses, em 

dezembro e em janeiro, ocorreu um processo que era esperado pela presidente anterior do Fed, Janet 

Yellen. A forte acomodação monetária por muito tempo e o crescimento da economia com pleno 

emprego produziria um processo de redução do desalento. Trabalhadores que deixaram 

permanentemente a força de trabalho mudam de ideia e voltam a procurar emprego. 

De fato, a taxa de participação, que é a razão entre população economicamente ativa, PEA, e população 

em idade ativa, PIA, que após a crise caiu monofonicamente de 66% para 63% e desde setembro de 

2013 roda entre 62,5% e 63%, finalmente ficou acima de 63% por dois meses. A contrapartida foi que 

nesses últimos dois meses a taxa de desemprego subiu – pelo motivo bom e não pelo aumento de 

demissões – e encontra-se hoje na casa de 4%. 

O Fed deve continuar tateando em busca de ajustar a taxa de juros. Nem o Fed nem ninguém sabe ao 

certo qual é a taxa de juros real natural da economia. 

É verdade que a desaceleração que temos visto era prevista: há a redução do impulso fiscal e as 

condições financeiras mais apertadas em função da subida de juros já se fazem sentir. Mas a forte 

queda do crescimento sinaliza que talvez o juro neutro seja menor do que se imagina. 

Minha aposta é que ao longo de seu tateamento o Fed focará atrasado no ciclo monetário. 

: :  ECONOMIA EUROPÉIA 

Após 2017, em que a União Monetária (UM) do Euro surpreendeu positivamente e cresceu 1 ponto 

percentual a mais do que se imaginava um semestre antes, em 2018 houve forte desaceleração 

principalmente no segundo semestre. Depois de crescer 2,4% em 2017, fechou 2018 em 1,8%. 
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De fato, os índices PMIs (Manufacturing Purchasing Managers) tanto da indústria quanto dos serviços 

apontaram para uma desaceleração. Para a indústria, de um pico de 60,6 em dezembro de 2017 

(números acima de 50 apontam expansão) caiu para 50,5 em janeiro de 2019, última observação que 

temos. Os serviços não ficaram atrás e de um máximo de 58,0 em janeiro de 2018 caíram para 51,2 na 

leitura de dezembro e de janeiro último. 

Fatores conjunturais e estruturais explicam a desaceleração. O mau desempenho no terceiro trimestre 

de 2018 das exportações, fator que deve ser parcialmente revertido no quarto trimestre, explica uma 

parte. Talvez já sejam sinais da redução do comércio internacional, fruto da guerra comercial. 

A Figura 1 mostra a associação do crescimento da União Monetária do Euro e do comércio internacional. 

Nota-se a associação da União Monetária do Euro com o comércio mundial e a parada que ocorreu no 

terceiro trimestre. 

Há problemas específicos nos países maiores. O movimento dos “jaquetas amarelas”, na França, 

problemas na indústria automobilística na Alemanha com mudança de padrão ambiental para a indústria, 

e a recessão italiana fruto do aumento do custo dos prêmios de risco da dívida soberana e seus 

impactos para toda a concessão de crédito. A falta de compromisso - aparentemente revertido em parte - 

do atual gabinete (formado pela improvável união da liga Norte de extrema direita com o partido de 

esquerda do humorista Beto Grillo) com a responsabilidade fiscal produziu o aperto nos prêmios de risco 

da dívida soberana italiana. Estes maiores prêmios de risco contaminaram o custo da concessão de 

crédito ao setor privado em geral agravando a desaceleração. 

Na França, Macron parece reverter o sucesso inicial dos “jaquetas” com um pacote fiscal, reversão de 

algumas medidas como elevação do preço da gasolina (queda do preço do petróleo ajudou bastante), e 

o cansaço com a continuada mobilização. O movimento tem perdido unidade. Na Itália houve recuo 

parcial e o déficit primário para o orçamento de 2019 reduziu-se. 

Figura 1: Taxa de crescimento trimestral ante o trimestre imediatamente anterior da união monetária do 
euro e do comércio internacional. 
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Adicionalmente, diversos países menores da União Monetária – Espanha, Portugal e Grécia, por 

exemplo – têm apresentado desempenho melhor. 

Provavelmente haverá no segundo semestre um aumento do impulso fiscal na Alemanha e na França. 

Adicionalmente, a queda do preço da gasolina terá impacto positivo sobre a renda e, portanto, o 

consumo. Assim deve haver recuperação do crescimento no segundo semestre. 

Se o desenho do ano passado foi um primeiro semestre mais forte e um segundo semestre fraco, o 

desse ano deve ser a imagem especular de 2017. Segundo as estimativas da Bloomberg, fechará o ano 

em 1,4%. 

Como os cálculos situam o PIB potencial na casa de 1,0% tudo indica que o mercado de trabalho 

continuará a melhorar, mesmo que bem lentamente. 

No entanto esta melhora do mercado de trabalho não deve gerar, pelo menos nos próximos 12 meses, 

pressões de preços adicionais. Também estimamos uma curva de Phillips4 (CP) para a economia da 

União Monetária e obtivemos resultados de reinflação muito lenta, lentíssima. As melhores estimativas 

sugerem que a zona monetária do Euro já se encontra na média com emprego abaixo da taxa natural 

desde o quarto trimestre de 2018. Nossas simulações consideram que a taxa de desemprego continua a 

cair até 2020, quando atingem 7,4%, e que as expectativas estão ancoradas em 1,9% ao ano. Com 

essas hipóteses a taxa de inflação em 2020 será de 1,25% para o núcleo de inflação. 

Se no caso da CP americana parece que as expectativas muito ancoradas atrasam o processo de 

reinflação para a Europa o fator que tem atrasado a reinflação tem sido e elevada inércia que há na CP 

europeia. 

Não há espaço na UM do Euro para algum aperto de política monetária no horizonte visível. 

: :  CHINA 

A economia chinesa apresenta leituras muito distintas. Quando se olha as condições financeiras, 

principalmente se o foco for na dívida corporativa das empresas que participam da velha China – 

siderurgia, indústria química e petroquímica, naval, etc. –, vemos uma economia com enorme nível de 

endividamento. Mais ainda, com sinais de que diversos setores apresentam problema de desempenho. 

Se olharmos os dados agregados de crescimento e produtividade, a figura é outra. 

                                                      

4 Baseamo-nos em Abdih Y., Lin L., Paret A-C., 2018, “Understanding Euro Area Inflation Dynamics: Why So Low for So 

Long?”, Working Paper No. 18/188, IMF, 22 August. 
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Nessa nota apresentarei este segundo conjunto de evidências. Não há sinais claros de perda de 

eficiência do investimento agregado. Com os dados das contas nacionais a preços constantes é possível 

construirmos a evolução da relação capital-produto, que é o inverso da produtividade do capital, e saber 

como ela tem evoluído. 

De 1988 até 2008 a relação capital-produto esteve relativamente estável oscilando entre 2,5 e 2,9. Após 

a crise houve o grande programa de estímulo ao investimento e a relação capital-produto subiu muito 

atingindo em 2018 3,5. Trata-se de um valor elevado para a realidade norte americana, por exemplo, em 

que esta estatística situa-se em torno de 3,0, mas não é elevado para a realidade das economias da 

Europa continental, em que esta estatística roda entre 3,5 e 4, e nem para os países asiáticos maduros, 

Japão, Coreia do Sul e Taiwan, em que esta estatística atinge os elevados valores de 4,5. Ou seja, se é 

fato de que a relação capital-produto se elevou muito no período após a crise, o nível não é 

particularmente elevado apesar de ser elevado para uma economia com uma produtividade por 

trabalhador que é maior do que ¼ da americana. 

A Figura 2 apresenta a evolução da produtividade média do capital, a relação produto-capital, e a 

produtividade marginal do capital, dada pela relação incremental produto-capital. Aparentemente o maior 

problema de desempenho do capital foi entre 2007 e 2012 quando a produtividade marginal do capital 

caiu de 45% para 23%. Desde 2013 há sinais de que a produtividade marginal do capital se encontra 

estável. Assim, com os dados de contas nacionais não há sinais de problemas de desempenho para o 

capital na economia chinesa. 

Também não há sinais de perdas dramática de produtividade se consideramos a evolução da 

produtividade do trabalho, isto é, do produto por trabalhador. Desde 2014 a produtividade do trabalho 

tem crescido entre 6,5% e 7% ao ano. A taxa de crescimento da produtividade do trabalho seguramente 

continuará a cair. A China passa por sua transição estrutural com forte redução do emprego no setor 

industrial e na agricultura e elevação do emprego nos serviços. 

Figura 2: Produtividade do capital na China. 
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A Tabela 14 apresenta a população ocupada nos três setores da economia. Desde 2000 a população 

ocupada na agropecuária reduziu-se em 43% e a população no setor de serviços elevou-se em 81%. Na 

indústria, em seguida o pico de população ocupada de 232 milhões em 2013, a população ocupada no 

setor secundário reduziu-se para 213 milhões, queda de 8%. 

Tabela 14: População ocupada nos setores econômicos (milhões). 

 

Não há sinais de queda de produtividade que não seja compatível com o processo de desenvolvimento 

da economia chinesa. Temos que lembrar que a China deixou de ser uma economia pobre há muito 

tempo. Caminha celeremente para participar do grupo das economias ricas. O produto per capita 

considerando o PIB em paridade do poder de compra, isto é, considerando na mensuração do PIB 

chinês diferenças sistemáticas de preços, já se encontra, segundo a base de dados do World Economic 

Outlook do FMI, em torno de 30% do produto per capita norte americano. 

Apesar de não ser uma economia pobre a China ainda guarda distância da fronteira tecnológica. 

Supondo que ela desacelere continuamente e esteja crescendo em 5,5% em termos per capita em 

meados dos anos 2020, 3% per capita no início dos anos 2030 e desacelere até 2,5% ao ano em 2036, 

nesta data seu PIB per capita será aproximadamente 50% do PIB per capita americano, sob a hipótese 

de que a produtividade do trabalho continue a crescer por volta de 0,8% ao ano na economia americana. 

Este parece ser o momento em que a economia chinesa apresentará limites ao crescimento. 

Apresentará problemas maiores de desempenho. 

Até o momento em que a produtividade do trabalho por lá seja 50% aproximadamente da produtividade 

do trabalho na economia americana penso que maiores problemas serão precedidos de crise 

inflacionária. Ou seja, uma piora pronunciada da atividade econômica deve aparecer em seguida a 

políticas de combate à inflação. 

E a grande preocupação dos analistas? Como lidar com o excesso de endividamento do setor 

corporativo ligado à velha china? Avalio que em uma ditadura os formuladores da política econômica têm 

instrumentos para lidarem com perdas patrimoniais. Com facilidade as ditaduras conseguem baixar ativo 

de balanço de empresas e assumir dívidas e outras operações patrimoniais. 

O modelo somente para de funcionar se perder a capacidade de gerar crescimento na produtividade do 

trabalho. O sinal de que este momento se aproxima será tendência ao crescimento da inflação. 
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3. JUROS 

: :  EDUARDO WEBER 

Até a crise de 2008, as economias se comportavam mais ou menos em linha com a seguinte descrição: 

na fase inicial do ciclo econômico, que se inicia com o rescaldo de uma recessão prévia, as economias 

conseguem crescer de maneira relativamente rápida se valendo da capacidade ociosa disponível. 

Enquanto há folgas na economia, há crescimento robusto que não pressiona preços. Com o 

amadurecimento deste processo, a ociosidade é gradualmente consumida. Uma vez que se ultrapassa o 

pleno emprego dos recursos, preços começam a subir de maneira mais acelerada até que, em algum 

ponto, bancos centrais põem o pé no breque, aumentando os juros. Agentes econômicos se retraem, 

eventualmente causando uma nova recessão, seguida por uma nova fase de expansão e assim vamos 

daqui até o final dos tempos. 

A vida dos economistas ficou mais difícil, uma vez que a caracterização acima não descreve 

adequadamente o funcionamento das economias centrais pós crise de 2008. A taxa de desemprego 

atingiu no mês de fevereiro 3,8% e a expectativa é que esta siga baixando. Esta taxa de desemprego, 

não apenas é a mais baixa desde 2000 (3,9%), como se situa claramente abaixo dos 4,5% que é o nível 

aceito pelos economistas como sendo neutro. Como se vê abaixo, salários tem de fato subido, mas o 

que está emperrado é o processo de transmissão do aumento de salários para aumentos de preços em 

geral. Muitas causas concorrem para manter a inflação muito bem-comportada. Desde um 

comportamento mais cauteloso das famílias com a memória ainda recente da crise, justificativas de 

natureza tecnológica como a difusão da economia do compartilhamento (Uber, AirBnB, etc), menor 

intensidade capital nos investimentos, entre outros. 

Figura 3: Crescimento de salários vs. Inflação. 
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No novo mundo, a recuperação foi lenta e arrastada nos primeiros anos, o que levou o Fed a iniciar o 

aumento de juros apenas 7 anos após a crise, e pôde fazê-lo de maneira lenta, gradual e segura. Até 

recentemente, acreditávamos que este processo de normalização monetária prosseguiria por ao menos 

mais um ano, levando a taxa de Fed funds para níveis levemente restritivos, da ordem de 3,5%. Não é 

este mais o caso: um desaquecimento mais pronunciado e espalhado das diversas economias a partir do 

segundo semestre do ano passado foi seguido por forte queda dos diversos preços dos ativos 

financeiros no final do ano, o que levou a uma importante mudança na atitude do Fed. As projeções de 

aumento de juros foram eliminadas. De fato, preços de mercado hoje refletem uma maior probabilidade 

de que o próximo movimento do Fed seja de corte de juros. É importante distinguir, no entanto, os 

componentes de natureza mais cíclica daqueles mais estruturais nas taxas de juros. 

Em relação ao componente cíclico, o Fed vai ser mais paciente. Como o Samuel indica em sua seção, 

há uma assimetria nos riscos em que o Fed incorre na condução da política monetária. Se o Fed permite 

que a economia sobreaqueça, ele sabe muito bem combater com alta de juros. No caso contrário, juros 

que levem a uma desancoragem das expectativas de inflação, que levem os agentes a não acreditar que 

o Fed consiga entregar a inflação na meta, o problema é muito mais difícil de resolver. É este o caso do 

Japão e crescentemente o caso da Europa. Em contraste com os resultados dos modelos 

macroeconômicos, que indicam que a economia americana já opera há um bom tempo além do pleno 

emprego, talvez ainda haja de fato alguma folga na economia americana. Considere a evolução da taxa 

de participação do trabalho da economia americana (vide Figura 4). A crise de 2008 causa uma queda 

brusca da taxa de participação, mas esta se estabilizou nos últimos anos e recentemente tem até 

crescido. Vale notar que o envelhecimento da população por si só deveria causar uma queda contínua 

desta taxa de participação. Isto, porém, não está ocorrendo porque trabalhadores mais velhos têm 

permanecido na força de trabalho por mais tempo e mais relevantemente devido a um aumento na 

participação das mulheres (Figura 5). Não é objetivo aqui uma análise detalhada do mercado de trabalho 

americano, mas apenas chamar a atenção de que ainda pode haver espaço para crescimento. Como 

consequência desta maior oferta de trabalhadores, a expansão econômica pode ter vida mais longa sem 

tanta pressão sobre salários. 

Figura 4: Taxa de participação da força de trabalho na 
economia americana. 

 
Fonte: BLS, Haver Analytics, DB Global Research. 
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Figura 5: Participação total da força de trabalho (mulheres vs. homens) – Torsten. 

 

Fonte: BLS, DB Global Research 

Além das considerações específicas da economia americana, há que se levar em conta um menor vigor 

da economia global que é acompanhado de riscos idiossincráticos relevantes: é incerto como será o 

desfecho das negociações comerciais dos Estados Unidos com a China e com a comunidade europeia. 

A retração do comércio internacional poderia aumentar, além de uma maior indisposição das empresas 

em investir. A desejada reorientação da economia chinesa para os serviços pode não escapar de algum 

soluço maior. Um Brexit desordenado também comporia os estragos. 

Levando tudo em consideração, o Fed decidiu que pode seguir com uma instância neutra na condução 

da política monetária. Se as incertezas se resolverem de maneira mais favorável para o desempenho da 

economia, em algum momento pode voltar a ser precificada a necessidade de adoção de uma política 

levemente restritiva. Ou seja, na conjuntura atual o Fed fica parado por um bom tempo nos Fed funds a 

2,5%, mas se voltarmos para o ambiente pré sell-off do fim do ano voltaremos a projetar Fed funds indo 

a uns 3,5%. Seria presunçoso chamar de irrelevante (do ponto de vista macroeconômico), mas 

certamente não é questão de vida ou morte. 

Mais importante para as nossas estratégias de investimento são as considerações de caráter mais 

estrutural. Na Figura 6, temos a evolução das taxas de juros reais das Treasuries para um prazo de 

cinco anos, cinco anos a frente. A ideia aqui é limpar das taxas mais longas, o componente de curto 

prazo ficando mais clara uma leitura do componente estrutural. Como se vê, há uma tendência de queda 

nos últimos vinte anos que começou bem antes da crise de 2008, ou seja, esta não foi sua única causa. 
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Figura 6: Juros reais forward 5 anos x 5 anos. 

 

Benignamente, as taxas caíram porque o Fed conseguiu convencer os compradores de Treasuries que 

ele não seria mais complacente com a inflação alta, como foi o caso dos anos 70. Desta maneira, os 

investidores passaram a requerer um prêmio menor para carregar títulos de longo prazo, tanto os títulos 

de juros nominais quanto os de juros reais. Ocorre que em meados dos anos 90, o Fed já havia 

claramente reestabelecido suas credenciais anti-inflacionárias. Não parece crível que a continuação da 

queda das taxas desde então se deva a ancoragem das expectativas, ainda mais quando focamos na 

redução das taxas de juros reais. 

O que os juros longos parecem nos dizer é que as taxas de juros reais devem ser mais baixas 

persistentemente porque há um excesso de oferta de poupança em relação a investimentos. A 

população vem envelhecendo e poupa pesadamente para poder passar seus anos dourados 

confortavelmente no calor floridiano. A demanda por investimentos não dá conta de absorver toda esta 

poupança porque o potencial de crescimento, por questões tecnológicas e demográficas, é menor. As 

consequências aqui são mais importantes para nossas considerações de longo prazo. Uma vez que 

juros serão mais baixos, persistentemente porque estruturalmente as economias vão crescer menos, a 

perspectiva de retorno no longo prazo dos nossos investimentos em geral (e não apenas em renda fixa) 

serão mais limitados. 
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4. AÇÕES 

: :  RODRIGO MORAES 

Na Tabela 15 mostramos os retornos dos diversos mercados de ações durante o ano de 2018. O 

primeiro semestre do ano mostra retornos medíocres nos EUA e negativos no resto do mundo. Os 

resultados negativos refletiram a volatilidade gerada pelo processo intenso de “bullying” do Donald 

Trump (tanto em questões de política internacional - Coreia do Norte e Irã - quanto em questões 

comerciais - China, México e Canadá) e a mudança dos padrões de liquidez com o aperto monetário nos 

EUA (juros em alta e diminuição do balanço). O segundo semestre mostrou uma outra dinâmica. Os 

resultados foram bem negativos em resposta a uma forte desaceleração da atividade econômica, agora 

com intensidade também na Europa e nos EUA. O cenário macro acabou sendo dominante apesar de 

resultados microeconômicos muito satisfatórios (impostos em queda, maior alavancagem operacional e 

lucros crescentes). 

Tabela 15: Retornos de ações globais. 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Reliance. 
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Tabela 16: Valoração mercados desenvolvidos (EUA, Europa e Japão). 

 

Para a reflexão prospectiva na Tabela 16 apresentamos dados para os índices S&P500 (EUA), Europa 

50 e TOPIX (Japão). Os dados de mercado são para 31 de janeiro. O quadro mostra o lucro nos últimos 

12 meses e as expectativas do “consenso” para o próximo período. Também são apresentados dados de 

fundamentos e podemos fazer algumas inferências. 1) As expectativas de crescimento de lucros 

continuam elevadas. 2) O nível de endividamento para o conjunto não é elevado. Mas sabemos que há 

muita dispersão além do número médio. 3) A taxa de retorno sobre patrimônio e a relação Preço/Lucro 

são elevadas nos EUA em comparação com história. Estes índices são justificados pela maior 

lucratividade com a queda na tributação em vigor desde o final de 2017 e também pelas taxas de juros 

nominais ainda bem baixas. Mais ainda, o retorno do capital para o acionista na forma de dividendo e por 

recompras das ações também suportam estes resultados. 4) Para a Europa e Japão também se 

observam elevadas perspectivas para crescimento de lucros. 

Dando um passo adiante procuramos medir o que esperar no cenário de velocidade de cruzeiro. E o 

espírito aqui não é definir que este é o cenário mais provável, mas sim que os outros são derivados dele 

e que podem ser pensados a partir da manipulação das mesmas variáveis. Neste cenário que 

chamamos de “Steady State” definimos que o valor do mercado deve refletir: 1) o valor presente dos 

fluxos futuros, ou seja, dividendos e as recompras descontados por taxa de juros mais prêmio de risco; 

2) que o ponto de partida dos fluxos futuros são os lucros correntes e portanto o cenário econômico não 

sofre fortes alterações e que não há mudança significativa nas regulações, impostos, etc.; 3) que o 

crescimento dos fluxos será função do montante de capital reinvestido no negócio e da taxa de retorno 
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do capital (retorno s/ Patrimônio); 4) que a taxa de juros tem uma compressão exacerbada pelas políticas 

não ortodoxas dos Bancos Centrais mas que isto será revertido com muita “paciência”. As expectativas 

de retorno são de 8+ % para os mercados desenvolvidos. 

Onde precisamos alertar para o risco? Viemos de um período extremamente profícuo para a 

lucratividade das empresas e também de um período em que a apropriação dos resultados pelo capital 

atingiu níveis bem elevados se comparado com a história. Ilustramos este ponto na Figura 7 onde são 

apresentados os lucros das empresas no S&P 500 como percentual do PIB americano. A série desde 

1977 tem uma média ao redor de 3,5% e hoje o percentual está próximo a 6%. 

Figura 7: Lucros das empresas no S&P500 como percentual do PIB americano. 
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5. CRÉDITO 

: :  EDUARDO WEBER 

A exposição a risco de crédito de emissores de países desenvolvidos, notadamente Estados Unidos e 

Europa, tem ocupado boa parte do orçamento de risco dos nossos clientes. Mais especificamente, temos 

alocado recursos a instrumentos de pouco duration, na busca eminente de renda (algo como 2-3% acima 

de Libor), em contraste a um posicionamento mais ambicioso que almeje ganho de capital mais 

expressivo. 

Tal estratégia se baseia na nossa interpretação do ambiente econômico. Estamos nos aproximando do 

final de ciclo. No entanto, algumas características típicas de final de ciclo, ainda não se fazem presentes: 

 Não há pressões inflacionárias. Mesmo nos Estados Unidos, que se encontra em estágio 

mais avançado, apesar do desemprego muito baixo crescentemente acompanhado de 

aumento de salários, a ligação entre salários e preços em geral tem sido bastante tênue. 

 Os bancos estão com os balanços leves: A memória da crise de 2008 seguida pela crise do 

euro ainda é muito viva e recente. Os reguladores do sistema financeiro seguem exercendo 

forte pressão sobre os bancos. Bancos em geral são hoje, especialmente na Europa, negócios 

mais simples. Focados em menos mercados e operando com alavancagem substancialmente 

menor. Não se vê no momento uma exuberância irresponsável óbvia, como foi o caso dos 

supbrime. 

Não obstante o ambiente continua relativamente benigno. Temos já há um bom tempo adotado a postura 

de privilegiar instrumentos de baixo duration, onde seja crível nossa capacidade de manter os 

instrumentos até o seu vencimento ou até a sua (esperada) recompra pelo emissor. Esta cautela tem 

diversas razões: 

Apesar da menor alavancagem dos bancos e das famílias após a crise, empresas vêm aumentando 

substancialmente o seu endividamento (vide Figura 8). Com rentabilidade em nível elevado, não tem 

sido um problema para as empresas lidar com o serviço destas dívidas. Juros básicos das economias 

seguem baixos e neste ambiente as companhias tem tido muita facilidade em acessar mercados de 

capitais, para refinanciar ou alongar as suas dívidas. Ocorre que, no final do ciclo, margens tendem a 

encolher. Um nível de endividamento que hoje parece modesto, pode parecer excessivo se lucros caem 

e/ou se as taxas de juros sobem. Tivemos um episódio de sell-off de mercado no final do ano, em boa 

parte devido à mudança de percepção do vigor das economias, combinando com pressão sobre 

margens de lucro e com a disposição dos bancos centrais de prosseguirem na retirada de estímulos 

monetários. O dia foi salvo pelos bombeiros (bancos centrais), que indicaram uma mudança de 

comportamento (preservação dos estímulos) e o fogo foi apagado. É provável que novos episódios como 
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o do final do ano reapareçam de tempos em tempos. E toda vez que nos depararmos com uma queda 

mais abrupta e pronunciada de preços, haverá a dúvida se não estamos diante de uma reversão 

iminente de ciclo, de uma recessão. 

Figura 8: Evolução da dívida corporativa 
vis a vis dívida das famílias. 

 

Fonte: The Economist. 

Um segundo motivo tem a ver com precificação. A continuidade de um ambiente benigno por muitos 

anos com juros baixos leva os investidores ao chamado search for yield, aceitar progressivamente 

menos remuneração por unidade de risco adicional assumido. Considere o caso dos créditos investment 

grade nos Estados Unidos. É ilustrativo o caso dos investment grade, pois se tratando de empresas 

menos alavancadas, o impacto de uma deterioração do ambiente econômico sobre a sua qualidade de 

crédito é menor. A avaliação feita a seguir pode, portanto, ser estendida para os demais setores de 

crédito, com resultados mais exacerbados. No início do ano passado, spreads de crédito se encontravam 

no ponto mais baixo desde a crise. No caso dos investment grade, da ordem de 50bps abaixo da 

mediana de longo prazo. Como víamos (e ainda vemos) a economia se aproximando do final do ciclo, 

contávamos com a possibilidade dos spreads ao atingirem, em algum momento ao menos, a mediana de 

longo prazo. Mais próximos da recessão, spreads deveriam ser ainda mais altos. Com os juros das 

Treasuries daquele momento e considerando o duration destes instrumentos (da ordem de 6 anos), era 

razoável esperar que o investidor tivesse retorno negativo em um horizonte de 12 meses investindo em 

créditos de boa qualidade! Desde então, muita água passou debaixo da ponte: houve o sell-off do final 

do ano, bancos centrais na sequência sinalizaram paciência e os mercados se recuperaram. Nos níveis 

atuais, emissões investment grade são negociadas com spreads mais próximos da mediana de longo 

prazo além do que se eliminou a perspectiva de aperto na política monetária. Em suma, no que se refere 

a precificação, a situação do investidor em crédito melhorou. Nossa expectativa é que (vide a seção de 

Alocação Tática) nos próximos doze meses o investidor em crédito obterá remuneração adequada para 

o risco incorrido. Dito isto, não há grandes folgas de precificação (não está barato) e se o ambiente 

macroeconômico deteriorar, esta remuneração esperada vai embora. Ou seja, há justificativa para 

continuar no jogo, mas há que se manter a cautela. 

Um ponto final a destacar é a questão da liquidez. Liquidez é a capacidade de se comprar ou se vender 

grandes quantidades de um ativo sem com isto causar grande impacto nos preços. A importância da 
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liquidez se faz mais evidente nos momentos de nervosismo. Vejamos o que aconteceu no final do ano, 

quando o ambiente ficou mais complicado. No mundo pré-crise, as instituições financeiras 

desempenhavam um papel de intermediário entre compradores e vendedores de ativos financeiros, 

notadamente títulos de crédito. Bancos se dispunham a estocar papéis quando interpretavam que não 

havia razão para preços caírem tanto vis a vis fundamentos. Investidores nervosos vendiam, bancos 

estocavam títulos a preços baixos e quando o mercado se recuperava os bancos revendiam os papéis 

ao mercado, com lucro. Em francês refinado, especulação. Inúmeras vezes os bancos perderam muito 

dinheiro com esta atividade. Após a crise, a combinação de mudanças na legislação com a atuação dos 

reguladores praticamente inviabilizou que os bancos provenham liquidez para o mercado, via acúmulo 

de estoque de títulos. A consequência deste mundo sem os intermediários é que preços tendem a cair 

mais nestes episódios de nervosismo. Um gestor de um fundo de crédito não consegue mais 

simplesmente através de um telefonema descarregar em um banco uma posição indesejada de dezenas 

ou centenas de milhões de dólares. É necessário que se encontre um outro investidor final. Estes outros 

investidores finais não têm pressa em comprar papéis enquanto os preços estiverem caindo (a analogia 

educada é com uma chuva de canivetes). O mercado funciona, investidores em algum momento 

aparecem, mas apenas após quedas mais pronunciadas de preço (em especial se comparadas ao 

mundo pré-crise). A Figura 9 mostra os resgates líquidos de fundos investment grade semana a semana. 

Fica evidente o círculo vicioso do final do ano. Alguma perturbação inicial provoca o saque por parte de 

investidores mais nervosos. Pela mecânica descrita acima, estes saques têm efeito importantes sobre os 

preços. Semana após semana, ao ver a sequência de cotas negativas, investidores vão desistindo e 

retroalimentando o processo. No nosso caso, ao mantermos um portfólio com características defensivas, 

conseguimos passar por estes episódios ser sermos totalmente contaminados. 

Figura 9: Fluxo semanal para fundos de high grade. 

 

Fonte: Bank of America Merril Lynch. 
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6. AÇÕES BRASIL 

: :  VICTOR VIEIRA 

: :  PRECIFICAÇÃO - PÓS-PROCESSO ELEITORAL 

Nossas projeções pré-eleição para um cenário benéfico mostraram-se corretas e o mercado precifica 

hoje a composição de três fatores: 

1. Nível de rentabilidade do Ibovespa (ROE) ao redor de 15%, que é aproximadamente o nível 

de lucros que o Ibovespa está rodando hoje. Em 2017 o ROE era de aproximadamente 10%. 

2. Taxas de juros reais de longo prazo em 4,50% a.a. Pré-eleição o juro de longo prazo estava 

em 5,5% a.a. 

3. Taxa de crescimento de lucros que embutem em grande medida aplicação de reformas e 

um crescimento de longo prazo do PIB ao redor de 3% a.a. 

Esses três fatores colocaram o Ibovespa em aproximadamente 95 mil pontos. O primeiro é derivado do 

desempenho operacional das companhias, que tiveram um desempenho operacional bastante superior 

ao ano de 2017. O segundo do efeito da composição de probabilidades atreladas a aprovação da 

previdência e a derrota de uma esquerda heterodoxa. E finalmente o terceiro com base nas expectativas 

futuras de crescimento, após três anos de forte recessão e dois anos de estagnação. 

Nosso exercício nas próximas páginas pautará os pontos que julgamos mais significativos para a 

precificação de Bolsa nesse ano. Todas as questões dialogam com a reforma da previdência, citada 

diversas vezes durante essa carta como o ponto econômico mais importante para a agenda brasileira e 

com efeito exponencial nos ativos de Bolsa. 

: :  JUROS – LONGO PRAZO E PREVIDÊNCIA 

Em grande medida o juro de longo prazo foi o maior responsável pelo desempenho do Ibovespa pós-

eleição. A NTN-B 2050 apresentou rentabilidade de 25% e o Ibovespa de 20% desde o anúncio do 

primeiro turno das eleições. Portanto, o movimento que vimos até então é quase que exclusivamente o 

impacto das taxas de juros longos nos ativos de bolsa. Alguns ativos em maior dimensão, como os ativos 

estatais, que precificam probabilidade de privatização e outros, como os ativos de consumo ainda 

patinam em uma economia de lado. 

A precificação atual da NTN-B 2050 é de 4,50% a.a., número esse que indica boa probabilidade de 

aprovação da reforma da previdência, mas ainda carrega um risco de cauda da previdência não passar e 
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caminharmos para um cenário em que fazer conta de juro neutro fica muito difícil. Dito isso, em um 

cenário de aprovação podemos observar os papéis de juro longo com precificação ao redor de 3,5% a.a.. 

No cenário em que a conta fica complicada, acreditamos que podemos retornar a 6% a.a., não só é 

possível como é provável. 

Abaixo apenas um exercício matemático de precificação do Ibovespa para diversos cenários. 

Tabela 17: Cenários para Ibovespa vs. 
taxa de desconto. 

 

: :  PIB - REFORMAS MICROECONÔMICAS 

Segundo Samuel, devemos terminar o ano de 2018 com 1,1% de crescimento e perspectiva de 2%/2,5% 

para o ano de 2019 e 2020. Uma melhora desse número passa necessariamente por maior investimento, 

redução do desemprego e fundamentalmente melhoria nas perspectivas fiscais com aprovação da 

previdência. Em um cenário benéfico, Samuel indica que poderíamos ter um crescimento de longo prazo 

ao redor de 3% no longo prazo e 4% de 2020 até 2023 com o fechamento do hiato. No entanto, esse 

cenário benéfico só seria possível se a agenda liberal de Paulo Guedes fosse quase que integralmente 

aplicada. 

Abaixo é possível observar o exercício de precificação do Ibovespa para diversos cenários. 

Tabela 18: Cenários para Ibovespa vs. 
crescimento do PIB de longo prazo. 

 



 

página 43:: 94 

 

: :  LUCROS - ALAVANCAGEM OPERACIONAL 

Podemos observar uma performance bastante divergente dentro dos ativos de Bolsa, desde o primeiro 

turno das eleições. O desempenho tão melhor de ativos específicos tem como principais justificativas: a 

alta do preço das commodities, principalmente recuperação de Petrobras, redução de alavancagem 

financeira e probabilidade de privatização ou venda de ativos nas estatais. Apesar disso, a performance 

dos ativos pós-eleição é oriunda do setor financeiro, que é responsável por quase 70% da alta do índice 

e os maiores destaques de rentabilidade são do complexo de utilities do governo federal e estadual. 

Portanto, toda a apreciação de ativos que observamos pós-eleição até aqui é muito em função de 

expectativas e taxa de desconto. Ainda não conseguimos visualizar resultados melhores, fruto de 

alavancagem operacional das companhias. Esses indicadores só serão observados quando a economia 

voltar a crescer e principalmente o desemprego cair. Entretanto, conseguimos observar uma melhoria 

significativa na rentabilidade (ROE) das companhias de 2017 para 2018, separada por macro setor, 

especialmente explicada por Petrobras. 

Tabela 19: Rentabilidade (ROE) na Bovespa. 

 

Com base em nossas análises, a carteira deveria ser balizada em ativos que buscam a retomada do PIB 

e esse movimento deveria passar por uma melhora do setor doméstico. 

: :  ESTRANGEIRO - CUSTO DE CAPITAL 

Quando observamos os fluxos da Bovespa e BMF nos deparamos com um movimento bastante 

incomum. A Bolsa sobe ancorada no investidor local e o estrangeiro dando liquidez para o mesmo, 

conforme podemos observar abaixo. 
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Figura 10: Ibovespa (EE) e fluxo de investidor estrangeiro (ED). 

 

Esse movimento incomum anda sendo explicado principalmente por dois fatores: o estrangeiro 

decepcionou-se bastante com as últimas operações de mudanças institucionais relevantes nos últimos 

anos a exemplo de Argentina, México e Índia e este mais cauteloso e principalmente porque o novo 

governo ainda não foi bem percebido pela comunidade internacional. Acreditamos que a disposição do 

estrangeiro em investir em Brasil mude assim que a reforma da previdência for aprovada e se as 

condições globais permanecerem parecidas. 

Um fator relevante que pode adicionar um upside à Bolsa local é justamente o diferencial de taxa de 

desconto do investidor local e estrangeiro. Em nossas estimativas chegamos em aproximadamente 

1,3%, que pelo prazo pode proporcionar um upside adicional de até 15%, quando fazemos a conta 

considerando as métricas internacionais e não a NTN-B como ativo livre de risco. 

: :  TAXA DE DESCONTO – SELIC 

Com o crescimento do PIB patinando, inflação e expectativas controladas, capacidade ociosa dos ativos 

e desemprego ainda alto e previdência aprovada e câmbio controlado, abre-se espaço para um pequeno 

ciclo de baixa de juros de 1% a 1,5% ainda esse ano. Com isso, o impacto em lucros é reduzido dada 

baixa alavancagem do Ibovespa. Estimamos um aumento de lucros de aproximadamente 4% para o 

Índice se o ciclo de baixa ocorrer. 

Porém o efeito deve ser amplificado, dada a disposição dos investidores em alocar em ativos de maior 

risco, já que estaremos diante de um baixo risco de desancoragem da taxa de juros longo e convivendo 

com uma taxa Selic de 5% a.a.. A menor desde o início da série histórica. 
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: :  SEM REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

O cenário em que a reforma não passa, ou é muito diluída, ficando abaixo de uma economia ao redor de 

700 Bilhões. Acreditamos que devemos observar um desmonte de posições, o juro real de longo prazo 

deve caminhar para patamares pré-eleição de 5,5% e o crescimento do PIB certamente demorará a 

surgir e devemos apresentar 1,5% a.a. ou menos. Para tal, calculamos o cenário pessimista da junção 

dessas duas variáveis nesses níveis em Ibovespa de 52 mil pontos. 

: :  CENÁRIO PARA DEZEMBRO DE 2019 

Obviamente tratamos diversas variáveis e o impacto no Ibovespa para a aprovação de uma reforma. 

Acreditamos que a primeira dinâmica de apreciação deve continuar a vir do fechamento de juros da parte 

longa de juros, com a volta do estrangeiro em um segundo momento e crescimento do PIB em um 

terceiro. O grande problema é que dificilmente conseguimos acertar o timing em que esses movimentos 

ocorrem. Para tanto, a discussão da alocação à bolsa é fundamental na alocação de um portfólio e esses 

ativos vão capturar as mudanças positivas. Dito isso, para o fim do ano trabalhamos com um cenário de 

106 mil pontos, que nada mais é do que o custo de carregamento de ações, com viés de alta se alguns 

dos gatilhos descritos acima ocorrerem. 
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7. CRÉDITO BRASIL 

: :  EDUARDO WEBER | ANGELO TRINDADE | VICTOR VIEIRA 

Passado o processo eleitoral, esperamos a continuidade da melhora das condições dos créditos locais 

por conta da liquidez do mercado e melhora das expectativas, sempre nos atentando para movimentos 

de alavancagem que as companhias podem fazer, em busca de crescimento e efetivamente cobrar o 

spread condizente com esse movimento. 

Continuamos focando nossa concentração em debêntures incentivadas de infraestrutura, ativos que 

desempenham função estratégica nas carteiras, pois travam juros reais em níveis atraentes por um 

período médio de cinco anos, combinando proteção contra inflação, desfrutando de isenção fiscal e 

contando com boa liquidez, em comparação a outros instrumentos de crédito de risco corporativos. 

Dentro desse mercado, as emissões Project Finance de empresas já operacionais (onde não há risco de 

construção), já não operaram com níveis de spreads muito mais atraentes e hoje o pickup spread 

comparando com as emissões de risco corporativo é baixo. Nesse tipo de crédito continuamos buscando 

debentures com fonte de repagamento o fluxo de caixa operacional da empresa, não dependendo, 

portanto, do refinanciamento delas. Em geral as emissoras são do setor elétrico. Porém, o oceano azul 

que navegamos nos últimos 4 anos já conta com outros fundos de infraestrutura e plataformas de 

distribuição que pouco a pouco estão diminuindo os spreads que capturamos no passado. Nesse 

momento precisamos ser cautelosos com novas estruturas de garantias e sempre querer spread para 

remunerar o risco de crédito. 

O movimento de compressão de spread observado nos ativos de infraestrutura é ainda mais forte em 

ativos de crédito CDI, efeito da demanda cativa dos grandes fundos de money market (Fundos DI). 

Estamos também observando um alongamento de prazo nesses créditos, já que os spreads são baixos a 

ponto de não conseguirem mais compensar nem a taxa de administração de grande parte desses 

fundos. Observamos evento semelhante em 2013, quando a Selic chegou a bater 7%, com alguns 

créditos mal precificados pelo mercado. É importante ressaltar que enquanto a Selic está em queda e os 

fundos continuam recendo fluxo de recursos, o movimento de fechamento de spreads é potencializado e 

o baixo spread corrente desses fundos é mascarado. Provavelmente esse movimento deve continuar 

durante o ano de 2019 com um pequeno upside se ocorrer mais um novo ciclo de queda de Selic. 

Quando olhamos para o Mercado Primário podemos analisar na Tabela 20 a evolução de emissões 

primárias que foram distribuídas a mercado no ano de 2018. Observamos um segundo semestre 

relativamente modesto, comparado ao primeiro semestre, muito em função do período eleitoral. 
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Tabela 20: Evolução de emissões primárias em 2018. 

 

Operações Primárias de Crédito em 2018 (Fonte: ANBIMA). 

Para os próximos anos, havendo a continuidade da retomada do crescimento econômico e menores 

taxas de juros, as empresas devem voltar a investir, e acreditamos que o financiamento via empréstimos 

bancários continuará em parte substituídos por captações no mercado de capitais. Mas, em menor 

dimensão ao passado recente, já que o Guidance dos Bancos Privados demonstra maior apetite no 

crescimento da carteira de crédito e a grande restrição de capital imposta pela Basiléia III foi em parte 

amenizada com a emissão de títulos perpétuos (AT1), no fim de 2018, em taxas muito atrativas aos 

Bancos em comparação com o mercado externo de AT1. 

R$ Bi Crescimento Quantidade Crescimento

Debêntures 72 24% 160 -2%

FIDCs 5 -11% 6 -33%

Notas Promissórias 11 -30% 15 -65%

CRI 7 40% 32 -33%

CRA 5 -55% 14 -66%

Total 100 4% 227 -25%

2018

Volume distribuido Número de Operações
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8. JUROS - BRASIL 

: :  JULIO FERREIRA 

Na discussão que segue, fazemos referência a alguns conceitos específicos do mercado de renda fixa. 

Visando enxugar o texto e evitar repetições retiramos desta seção as explicações metodológicas 

(conceitos de taxas spot, forward, inflação implícita, dentre outros). Para os que não estão familiarizados, 

ou desejam rever esses conceitos antes da leitura, remetemos ao Apêndice “Definições e 

esclarecimentos conceituais de renda fixa”, que está ao final desta carta. 

A Tabela 21 e a Tabela 22 abaixo mostram, respectivamente, as taxas (yields) de NTN-Bs vigentes no 

fechamento de 13/03/2019 e a estrutura a termo das curvas de juro real e nominal (pré-fixadas): 

Tabela 21: Taxas das NTN-Bs, pré-fixadas e inflações implícitas para 
mesmo prazo vigentes em 13 de março de 2019. 

 

Fonte: ANBIMA, Bloomberg, Reliance. 
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Tabela 22: Estrutura a termo das curvas de juros no Brasil. 

 

Fonte: ANBIMA, Bloomberg, Reliance. 

: :  JUROS REAIS (NTN-BS): 

Em 20/02/2019 o Governo apresentou ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda Constitucional 

mudando regras dos diversos regimes de previdência social e de outros programas de natureza 

assistencial correlatos. O crescimento real dos gastos públicos em ritmo muito superior ao do 

crescimento do PIB verificado nos últimos 25 anos, bem como políticas que introduziram distorções no 

mercado de crédito, contribuíram para que a taxa de juro real neutra no Brasil fosse significativamente 

mais alta que a estimada para outros países. A partir de 2016, com a criação da TLP, as distorções no 

mercado de crédito começaram a ser corrigidas. O regime fiscal começou a mudar com a aprovação da 

PEC do Teto de Gastos. A reforma da previdência é necessária, entre outros motivos, para ajudar a 

viabilizar o Teto de Gastos consolidando a mudança do regime fiscal. 

Avaliar a atratividade de NTN-Bs, especialmente as de prazo muito além do horizonte de política 

monetária (aproximadamente 2 anos, que é o horizonte onde temos alguma visibilidade sobre as 

condições de atividade econômica, inflação e estratégia do BC), envolve basicamente fazer julgamentos 

sobre a evolução do juro real neutro e prêmios de risco (prêmio de extensão de prazo). 

O juro real neutro é o juro que faz com que a demanda agregada da economia iguale o produto 

potencial, ou seja, promove a plena utilização dos fatores de produção com ausência de pressões 

inflacionárias. A teoria econômica sugere algumas variáveis (gastos do governo, resultado fiscal 

estrutural, variação do crédito, prêmio de risco inflacionário, juro internacional, risco de solvência fiscal 
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etc.) que podem ser usadas para construir modelos econométricos que tentam estimá-lo, informando a 

condução da política monetária. Em última instância, não podemos medir o juro real neutro diretamente, 

mas apenas fazer inferências sobre seu nível a partir dos efeitos (inflação e atividade econômica) dos 

desvios do juro praticado em relação ao juro neutro. 

Segundo diversos modelos o juro neutro brasileiro situava-se em torno de 5,5% em 2012. De lá para cá 

todos os modelos sinalizaram queda do juro real neutro, o que faz sentido intuitivo à luz das mudanças 

no regime de política econômica a partir de 2014 (intensificando-se a partir de 2016), bem como as 

mudanças nas condições internacionais. Embora a direção de queda faça sentido intuitivo, os modelos 

correntes têm divergido bastante quanto ao nível atual. Temos visto estimativas situando-se no intervalo 

de 2,5% a 4,5%. Nosso modelo aponta para 2,5%, embora uma avaliação objetiva suscite muitas 

dúvidas quanto à qualidade do resultado. 

Não obstante toda essa incerteza, temos indicações que sugerem que o juro real neutro atual está 

abaixo de 3,5%. Nosso modelo de pequeno porte de previsão da inflação, usando um juro real neutro 

(exógeno, ou seja, assumido por hipótese) de 3,5% tem superestimado ligeiramente a inflação. Também 

podemos ver nos Relatórios de Inflação do BC que seu modelo, que até ano passado trabalhava com 

juro neutro na casa de 4%, tem superestimado ainda mais. O erro (inflação estimada x observada) 

poderia estar na estimativa do hiato do produto, mas no nosso modelo de pequeno porte temos usado 

uma estimativa de hiato que tem ajustado razoavelmente a inflação em previsões bottom-up. Ou seja, o 

problema mais provável dos modelos macro está no juro real neutro utilizado. 

Finalmente, sustentando a hipótese de um juro neutro hoje significativamente mais baixo, temos os 

sinais contundentes de que o mundo desenvolvido tem operado em seguida à crise de 2008 com juros 

neutros bem menores do que o juro neutro de 2% que era a estimativa padrão para a economia 

americana antes da crise (apesar de hoje sabermos que já estava em queda naquele período). As 

melhores estimativas que temos hoje para o juro neutro nos países centrais é da ordem de 0,5%. 

Nesta seção iremos trabalhar com dois cenários para o juro neutro brasileiro. No primeiro, sob a hipótese 

de aprovação da PEC da previdência sem diluições muito significativas, assumimos que o juro neutro 

cairá para 2,5%. No segundo, se não houver aprovação da PEC da previdência, cenário que chamamos 

de lenta desorganização, o juro neutro subirá para 4,5%. 

No primeiro cenário consideramos que após alguns anos de juro neutro em 2,5%, com a retomada da 

economia o juro neutro aumentará para 3,5%. Essa subida de juro neutro começaria em 2023. Após a 

solução do problema fiscal agudo e alguns anos de vigência da emenda constitucional que limita o 

crescimento do gasto público ao teto do gasto, serão tomadas medidas legislativas que irão afrouxar o 

limite do gasto e haverá reversão parcial do regime de política econômica iniciado em 2016. 

O prognóstico de subida do juro neutro após a “arrumação de casa” fiscal e reconstrução das condições 

de solvência da dívida pública deve-se ao nosso diagnóstico de que há no Brasil fortíssima demanda por 

aumento dos gastos públicos principalmente em programas sociais. Em condições normais, isto é, sem a 
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espada de Dâmocles representada pelo risco de insolvência e de volta da inflação, o Congresso 

Nacional trabalhará naturalmente por medidas que elevem o gasto público. 

No segundo cenário caminharíamos ao longo de um lento processo de desorganização da economia – 

que será lento uma vez que temos muitas reservas que amortecem choques – com subida gradual do 

juro neutro para 6% a partir de 2022 em função da elevação permanente da dívida pública. 

Na Tabela 23 abaixo comparo para alguns prazos selecionados a taxa real spot vigente em 13/03/2019 

com o juro real neutro para aquele prazo, segundo os dois cenários descritos acima: 

Tabela 23: Taxa de juros reais em 13 de março de 2019 vs. cenários. 

 

Chamo a atenção que as taxas de mercado acima são taxas spot (taxas de 13/03 até as datas 

indicadas), e não as taxas de mercado das NTN-Bs. As NTN-Bs são títulos que pagam juros (cupons) 

semestrais e no vencimento o principal corrigido pela inflação, de modo que as taxas de mercado na 

verdade são “taxas internas de retorno” (yield) que descontam os fluxos de caixa de cada NTN-B aos 

seus preços observados em mercado. As taxas “spot mercado” acima são derivadas dos preços de 

mercado das NTN-Bs. Optei por fazer a comparação usando taxas spot para poder comparar com a taxa 

real neutra média até cada data. 

No cenário com previdência há um prêmio médio da ordem de 130bps, decrescente com o prazo nas 

taxas spot. Esse decréscimo com o tempo é decorrente da nossa hipótese de que a economia política 

levará a novas demandas de elevação do gasto público (embora a partir de um ponto mais sustentável 

em decorrência da reforma da previdência) no próximo ciclo político. De qualquer modo, como as taxas 

da NTN-Bs são taxas internas de retorno, ou seja, médias ponderadas das taxas spot, esse decréscimo 

dos prêmios em função do vencimento fica suavizado, não sendo tão relevante. Mais importante é 

atentarmos que esses prêmios são referentes à trajetória do juro real neutro, ou seja, só são 

capturáveis levando as posições à vencimento. Isso porque as taxas das NTN-Bs (ou qualquer ativo 

de renda fixa) sempre embutirão um prêmio de extensão de prazo para compensar a volatilidade (das 

marcações a mercado) que é crescente com o prazo de vencimento. Ou seja, mesmo que a aprovação 

da PEC da previdência leve às expectativas de juro real neutro indicadas na tabela, as NTN-Bs não 

serão precificadas com essas taxas neutras, mas com essas taxas acrescidas de um prêmio de risco 

(pela extensão de prazo). Desse modo, a venda da NTN-B logo após a eventual aprovação da PEC não 

gerará um ganho de capital correspondente a toda a diferença entre a taxa de mercado e a expectativa 

do juro real neutro. Apenas o seu carregamento até o vencimento permitirá capturar todo o prêmio. 
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Evidentemente ao longo do tempo a taxa real praticada pelo BC (Selic ou CDI menos a inflação 

realizada) estará hora acima, hora abaixo da taxa real neutra. Mas em horizontes longos de tempo, ou 

seja, suavizando pelos ciclos de política monetária, a taxa real neutra é a melhor previsão do que será a 

taxa real praticada pelo BC. Portanto em termos de posições levadas a vencimento, a expectativa de 

captura dos prêmios indicados na tabela é realista. 

No cenário sem aprovação da previdência, as taxas neutras spot situam-se na média 130 bps acima das 

taxas spot de mercado. Como coincidentemente em ambos os cenários, a diferença entre as taxas de 

mercado e as taxas neutras é na média a mesma (em módulo), do ponto de vista de “marcação a 

mercado”, a álgebra da situação indica que há uma forte assimetria negativa. No cenário sem 

previdência as marcações a mercado imediatas serão muito mais violentas que no cenário com 

previdência. A título de exemplo: imaginando por simplificação que em ambos os cenários os prêmios 

de risco sejam de 50 bps, iguais e uniformes ao longo dos prazos, no cenário com previdência as 

marcações a mercado positivas (ganhos de capital) serão as geradas por uma queda nas taxas de 80 

bps (-130bps+50 bps), ao passo que no cenário sem previdência serão perdas de capital proporcionadas 

por um aumento de 180 bps (130bps+50 bps) na taxas. 

: :  JUROS NOMINAIS (PRÉ-FIXADOS) 

O quadro econômico no início de 2019 combina ausência de pressões inflacionárias com uma retomada 

decepcionante da atividade econômica, a despeito de um período prolongado de tempo em que a Selic 

está em nível historicamente muito baixo. Nesse contexto, a discussão sobre a condução da política 

monetária tem sido centrada em torno do nível de estímulo efetivo proporcionado pela Selic atual, 

comparando-a com o juro neutro (juro real neutro + expectativa de inflação). 

Para tornar mais concreto o dilema atual na condução da política monetária, analisemos a situação 

corrente. O juro real praticado pelo BC atualmente é de algo entre 2,4% e 2,9% (6,5% de Selic, menos 

expectativas de IPCA para os próximos 12 meses entre 4,0% e 3,5%, intervalo em que estão as 

expectativas de mercado). Os modelos de juro real neutro em circulação, dependendo de sua 

especificação, apontam mais comumente para juro real neutro no intervalo 3,5%-4,0%. Nesse sentido a 

taxa praticada é estimulativa, e assim estaria a bastante tempo. Contudo a inflação tem surpreendido 

para baixo, bem como a atividade econômica. Portanto uma suspeita razoável é que a maior parte dos 

modelos está superestimando o juro real neutro. Recentemente tem circulado papers com estimativas de 

juro real neutro muito mais baixo, na faixa de 2,0%-2,5%. Se for assim, na verdade o BC não está 

estimulando a economia, o que explicaria a situação atual. Razoável? Pode ser. Mas também pode ser 

que a situação seja explicada por defasagens mais longas que o usual na transmissão da política 

monetária, causadas por um período recente que combina significativos choques de expectativas (greve 

dos caminhoneiros, crise de emergentes, incertezas políticas) e mercado de crédito em 

desalavancagem. Embora o juro real neutro seja um conceito teoricamente defensável, as incertezas na 

sua modelagem econométrica fazem com que a condução da política monetária seja uma arte. Ainda 

que o arcabouço de política monetária num regime de metas de inflação englobe o uso intensivo de 
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modelos econométricos, o processo decisório necessariamente envolve considerações de risco na 

tomada de decisão frente a informações incompletas. Esse grau bastante elevado de incertezas explica 

o mantra de “cautela, paciência e perseverança” adotado pela gestão que acaba de se encerrar no BC. 

Resta saber a postura da gestão que agora se inicia. 

Em meio a esse grau de incerteza mais elevado que o usual, tentemos adotar uma postura de 

investimento mais pragmática. Há muitas coisas sobre as quais definitivamente temos pouca 

visibilidade hoje, mas há algumas coisas sobre as quais podemos ter mais segurança. 

Nossa previsão bottom-up de inflação para 2019 é de 3,76%. A previsão bottom-up é baseada numa 

análise detalhada e de grande teor empírico dos vários sub-grupos da inflação, bem como de suas 

dinâmicas. É menos elegante que modelos macroeconômicos, mas menos sujeita às incertezas que os 

acossam, e em geral mais acurada em horizontes curtos de tempo. Com base nessa previsão e na taxa 

de desemprego ainda muito elevada (grande hiato de produto no fator trabalho.... sobre o fator capital, as 

incertezas também são grandes, dificultando a avaliação), podemos com grande segurança dizer que a 

probabilidade de aumento da Selic em 2019 é muito baixa. Mas isso não nos permite dizer nada sobre 

2020 ou se o BC irá se arriscar a diminuir a Selic em 2019. Ainda assim, olhando para a curva de juros 

pré-fixada, podemos fazer com boa segurança algumas afirmações adicionais. A Tabela 24 mostra as 

taxas spot e forward (médias do CDI nos anos calendário indicados): 

Tabela 24: Curva de juros nominais 

em 13 de março de 2019. 

 

As taxas de mercado na curva pré trazem implícita uma taxa média de 6,38% no restante de 2019. Isso 

é consistente com o CDI corrente de 6,40%. Nesse trecho só há prêmio se o BC baixar a Selic, o que 

não sabemos se irá acontecer. Mas por outro lado o risco na direção oposta é muito baixo, como 

acabamos de discutir. No ano 2020 o que está implícito na curva é um CDI médio de 7,38%. Essa média 

é consistente com o CDI iniciando 2020 a 6,45% e terminando 2020 a 8,10%. Hoje é difícil afirmar com 

grande convicção que o BC não terá que elevar a Selic em 2020 (embora eu acredite que não). Mas 

podemos afirmar com boa segurança que caso precise elevar a Selic, só precisará ir além de 8,25% ( 

que é a Selic consistente com o CDI a 8,10%, já que o CDI tem trabalhado em geral entre 10-12 bps 

abaixo da Selic, que é a taxa para a qual o BC fixa a meta no Copom) se a taxa real neutra for maior que 
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4,10%. Embora essa taxa real neutra esteja no intervalo das estimativas atuais, como trabalhamos com 

o cenário de aprovação da previdência (mesmo que com diluição para 700-900 bilhões de economia 

cumulativa em 10 anos) e de “pouso suave” da economia americana sem pressões inflacionárias 

relevantes, é pouco provável que o juro real neutro se eleve em 2020. Ou seja, embora seja difícil afirmar 

quanto prêmio pode estar embutido na taxa média de 2020, certamente o risco de a taxa ser mais alta 

parece ser pequeno. Até esse ponto só conseguimos afirmar que há pouco risco, mas não se há 

prêmio. Onde estariam então prêmios mais óbvios e significativos? 

Observemos agora as taxas médias nos anos 2021, 2022 e 2023, respectivamente 8,61%, 9,31% e 

9,61%. Para as metas de inflação conhecidas, essas taxas médias equivalem a taxas reais de 4,68%, 

5,35% e 5,64%. Acima do intervalo usual da taxa real neutra atual, o que levaria a crer que temos 

prêmios. Mas para essas posições mais longas, a discussão fica mais sutil. Tudo depende de 

estarmos pensando em posições que serão realizadas (vendidas) antes do vencimento ou 

posições que serão levadas a vencimento. 

O problema é que estamos falando em 2 a 4 anos à frente. Temos alguma visibilidade sobre as 

condições macro (economia internacional, hiato do produto doméstico e posição no ciclo econômico) 

para 2019 e 2020. Portanto para posições que vencem nesse horizonte (digamos que início/meados de 

2021), levar a vencimento é uma proposição razoável, embora tenhamos visto que a convicção real 

que podemos ter é que o risco é baixo, mas não necessariamente sobre a existência e/ou 

magnitude do prêmio existente (vis-à-vis ficar no CDI). 

Contudo, à medida que avançamos além do início de 2021 a visibilidade macro cai muito rapidamente. 

Nesse caso, não deveríamos contar necessariamente com a possibilidade de levar a vencimento. 

Evidentemente que a aprovação da previdência em termos satisfatórios deve reduzir a taxa real neutra 

estrutural, mas nesses horizontes mais longos, podemos estar muito errados sobre a evolução do ciclo 

econômico e do hiato do produto (em termos menos técnicos, capacidade ociosa, que tem implicação 

direta sobre quando aparecerão pressões inflacionárias se o BC não elevar a Selic). Por exemplo, a 

previdência é aprovada levando a uma queda do juro real neutro, mas o choque de confiança positivo 

induz uma forte retomada de atividade econômica pela via do investimento. Nesse caso, se estivermos 

muito equivocados quanto ao tamanho do hiato do produto (a possibilidade maior de erro é no fator 

capital), o BC pode se ver frente a pressões inflacionárias mais cedo que se imagina. Embora a 

previdência tenha reduzido o juro neutro estrutural (de longo prazo), a pressão sobre a inflação nesse 

cenário leva à necessidade de uma elevação cíclica da Selic, que para uma posição levada a 

vencimento pode anular parcial ou totalmente os ganhos da redução da taxa neutra estrutural. Portanto 

para essas posições mais longas (vencimento entre início de 2022 e final de 2023), onde temos 

mais motivos para termos convicção na existência de prêmios (concentrados nas taxas médias 

dos anos 2021, 2022 e 2023), a estratégia mais adequada do ponto de vista de retorno x risco 

parece ser carregá-las até a aprovação da reforma da previdência, vendendo-as após o evento 

para realizar o ganho de capital decorrente da queda da taxa de juro real neutra. 
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Uma observação adicional. Para todo esse horizonte de vencimentos discutidos nessa seção (início de 

2021 até final de 2023), a Tabela 25 abaixo mostra que a inflação implícita que compõe as taxas pré-

fixadas exibe um prêmio pequeno em relação à meta média de inflação até aquelas datas. Isso está 

acontecendo pela alta credibilidade que o BC conquistou desde meados de 2016, mas também porque o 

mercado está extrapolando o comportamento extremamente benigno da inflação que tem ocorrido desde 

o final de 2017. Acho pequena a chance de grande compressão adicional dessa diferença entre a 

inflação implícita e a meta média. Isso significa que embora estejamos nesta seção falando em 

pré-fixados, o posicionamento nas NTN-Bs nesses prazos me parece mais eficiente do ponto de 

vista retorno x risco que o posicionamento em Pré-Fixados. Se tudo correr bem e as taxas se 

deslocarem para baixo, as NTN-Bs e as Pré-Fixadas (para sermos exatos deveríamos fazer os ajustes 

para mesma duration, e não para mesmo vencimento) se moverão aproximadamente do mesmo modo, 

já que provavelmente a inflação implícita não deve cair muito mais. Por outro lado, se as coisas não 

correrem bem, no deslocamento para cima das curvas é provável que aumente a inflação implícita 

(aumentando o prêmio em relação à meta), ou seja, as taxas nas Pré-Fixadas subirão mais que nas 

NTN-Bs. Resumindo, acho que no cenário bom as NTN-Bs nesses prazos ganham o mesmo que 

as Pré-Fixadas, mas no cenário ruim perdem menos. 

Tabela 25: Inflação implícita vs. média da meta de inflação. 
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9. FUNDOS - BRASIL 

: :  MANOEL FERREIRA 

: :  AMBIENTE 

Figura 11: Desempenho dos mercados de risco no Brasil. 

 

Base 100 em 29 de junho de 2018. 

O mercado doméstico entrou o segundo semestre em modo de recuperação da complexidade que a 

greve dos caminhoneiros trouxe para o ambiente eleitoral. A esperança de derrota da esquerda, e a boa 

condução do Banco Central brasileiro da crise que impactou câmbio e juros significativamente, dava 

alento aos mercados. 

No mundo, ainda estávamos sob o risco de superaquecimento da economia americana, com S&P 

subindo, e receio de FED estar “atrás da curva”. Em geral, esperava-se continuidade de crescimento da 

economia, mas as curvas de juros já marcavam altas potenciais na direção de normalização de níveis 

históricos. 

As eleições no Brasil trouxeram, como esperado, volatilidade nos meses seguintes, trazendo até facada 

e aliança inesperada de centro-esquerda com baixo clero, terminando em um tom positivo para os 

mercados. 
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Passamos a observar os primeiros movimentos do governo eleito, a composição do novo ministério, os 

primeiros discursos, e o amadorismo na comunicação com a nação. Ibovespa apreciou 20% no 

semestre, refletindo a derrota da esquerda, e um potencial de renovação, apesar da incerteza sobre 

quanto duraria o novo super-ministro, ou se ele seria livre para propor o que acreditava. 

Frustrando as expectativas, o último trimestre trouxe uma revisão de cenário por parte do Banco Central 

americano, impactando a curva de juros, e fazendo com que o S&P tivesse seu maior recuo dos últimos 

anos, impactando preços ao redor do globo. 

: :  FUNDOS MACRO 

Vimos uma redução significativa do risco dos fundos, por conta da incerteza gerada pela greve dos 

caminhoneiros, em conjunto com o início do período eleitoral. 

Alguns fundos atingiram seus “stops” e demoraram para voltar ao risco. Outros, simplificaram os 

portfólios, concentrando as apostas em ações, ou na taxa de juros nominal, que subira relevantemente, e 

questionava a postura do banco central, de manutenção e intervenção cambial. 

Vimos também um aumento de posições internacionais, na tentativa de diversificação do risco Brasil, 

principalmente compradas em ações americanas, cuja dinâmica continuava a surpreender para cima. O 

medo de qualquer sinal de superaquecimento na economia detonar pânico nos mercados de juros 

globais, fez com que gestores buscassem ativos que pudessem ganhar com o potencial movimento 

repentino e brusco de aumento de juros nos EUA, como outras taxas de juros em países como 

República Checa, ou Hungria, por exemplo. 

Figura 12: Exposição média de fundos multimercados macro 
agressivos no 2º semestre de 2018. 
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: :  GANHOS E PERDAS 

O resultado desejado pelos mercados, o afastamento da esquerda do poder, trouxe valorização grande 

aos ativos de risco brasileiros. Os fundos ganharam com posições compradas em ações, e apostas em 

queda de juros, principalmente. 

No último trimestre, com a frustração das expectativas com relação aos próximos movimentos do Banco 

Central americano, o pior aconteceu. O S&P afundou, e a curva de juros se deslocou para baixo, o 

inverso das posições dos fundos. Perdas relevantes por toda a indústria, que tentou diversificar lá fora, e 

se deu mal. 
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Tabela 26: Performance dos fundos macro arrojados no 2º semestre de 2018. 

 

: :  FUNDOS DE AÇÕES 

Ao longo do semestre, notamos uma maior alocação a risco por parte dos fundos de ações. Houve 

diminuição nos setores defensivos, principalmente saúde, e aumento em cíclicos domésticos, como 

bancos, e cíclicos globais, como energia. 

O uso do caixa para alocação em ações aumentou 10%, para uma média de 93%. 

: :  GANHOS E PERDAS 

Mais uma vez vimos a maior parte dos fundos perder em relação ao índice, por conta de sua composição 

menos concentrada. Vimos grandes valorizações em bancos e empresas de energia elétrica, e perdas 

em consumo, mais localizadas. 

Fundo Rentabilidade x Bench Volatilidade Sharpe

LEGACY CAPITAL FIC FIM 5,20% 164% 3,10% 0,7

SAFRA GALILEO FIM 7,60% 243% 7,30% 0,6

VERDE FIC FIM 5,80% 184% 4,40% 0,6

VERDE AM HORIZONTE FIC FIM 5,70% 182% 5,20% 0,5

NOVUS CAPITAL MACRO FIC FIM 5,70% 180% 4,80% 0,5

CANVAS ENDURO II FIC FIM 5,30% 168% 5,40% 0,4

ADAM MACRO II FIC FIM 4,00% 127% 4,00% 0,2

ITAU HEDGE PLUS FIC FIM 3,80% 120% 4,00% 0,2

QUEST MULTI FIC FIM 3,60% 115% 3,60% 0,1

BAHIA AM MARAU FIC FIM 3,20% 103% 2,20% 0,0

H3 COMPOSITE FIC FIM 2,90% 92% 2,30%

VINTAGE MACRO FIC FIM 2,60% 83% 5,10%

KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM 2,30% 73% 4,60%

GAP MULTIPORTFOLIO FIM 1,90% 59% 3,30%

GARDE D'ARTAGNAN FIC FIM 1,90% 59% 2,60%

NEO MULTI ESTRATEGIA FIM 1,50% 47% 4,60%

TRUXT R MACRO FIC FIM 1,10% 34% 3,20%

MAUA MACRO FIC FIM 0,80% 26% 6,10%

BTG PACTUAL DISCOVERY FIM 0,70% 21% 3,10%

IBIUNA HEDGE STH FIC FIM 0,20% 7% 4,20%

GAVEA MACRO FIC FIM (1,80%) (56%) 4,60%

SPX NIMITZ FIC FIM (3,60%) (116%) 4,70%
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Tabela 27: Performance dos fundos de ações no 2º semestre de 2018 

 

: :  FUNDOS LONG AND SHORT 

Diferente do semestre anterior, notamos variações bem menores nas alocações setoriais e uso do caixa 

dos fundos nesse período. Após a volta ao risco no mês de julho, vimos pequena redução de exposição 

durante o período eleitoral e volta expressiva no momento posterior. 

Vimos redução de alocação a defensivos e reposicionamento vendido no setor ao longo do período. 

Houve aumento significativo da exposição a cíclicos globais, além de algum aumento em cíclicos 

domésticos. 

Fundo Rentabilidade x Bench Volatilidade Sharpe

EQUITAS SELECTION FIC FIA 30,20% 9,4% 22,90% 1,2

HG DIVIDENDOS FIC FIA 25,10% 4,3% 20,40% 1,1

SHARP IBOVESPA ATIVO FIA 24,50% 3,7% 21,40% 1

CONSTELLATION FIC FIA 23,90% 3,1% 21,40% 1

OCCAM FIC FIA 22,90% 2,1% 20,30% 1

BRASIL CAPITAL FIC FIA 20,40% (0,4%) 16,90% 1

KAPITALO TARKUS FIC FIA 25,10% 4,3% 23,30% 0,9

APEX AÇÕES FIC FIA 20,40% (0,4%) 19,90% 0,9

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 19,90% (0,9%) 19,30% 0,9

QUEST ACOES FIC FIA 20,40% (0,3%) 22,50% 0,8

INDIE FIC FIA 19,50% (1,3%) 20,40% 0,8

TRUXT I VALOR FIC FIA 18,30% (2,5%) 19,90% 0,8

DYNAMO COUGAR FIA 17,60% (3,2%) 17,60% 0,8

SPX PATRIOT FIC FIA 17,30% (3,5%) 17,20% 0,8

APEX INFINITY LONG BIASED FIC FIA 13,80% (6,9%) 13,60% 0,8

JGP EXPLORER FIC FIA 17,70% (3,1%) 19,60% 0,7

BAHIA AM LONG BIASED FIC FIM 13,10% (7,7%) 14,00% 0,7

IBIUNA EQUITIES FIC FIA 15,50% (5,3%) 23,00% 0,5

XP LONG BIASED 30 FIC FIM 15,40% (5,4%) 22,30% 0,5

HIX CAPITAL FIA 11,20% (9,6%) 14,90% 0,5

TRUXT I LONG BIAS FIC FIM 6,10% (14,7%) 10,10% 0,3

SOLANA ABSOLUTTO FIC FIM 5,20% (15,6%) 16,50% 0,1



 

página 61:: 94 

 

Figura 13: Evolução da exposição líquida por macro setor. 

 

Figura 14: Evolução da exposição bruta por macro setor. 

 

: :  GANHOS E PERDAS 

Assim como os fundos de ações, os fundos long and short com exposição direcional comprados no 

período de valorização das ações tiveram destaque de performance. 

Bancos e empresas de energia elétrica foram os principais ganhos. 
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Tabela 28: Performance dos fundos long and short no 2º Semestre de 2018. 

 

Fundo Rentabilidade x Bench Volatilidade Sharpe

SHARP LONG SHORT FIM 4,70% 151% 1,30% 1,3

BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA 9,10% 291% 6,70% 0,9

OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM 5,70% 180% 2,90% 0,9

CLARITAS LONG SHORT FIC FIM 5,20% 166% 2,40% 0,9

NAVI LONG SHORT FIM 5,70% 181% 3,30% 0,8

TRUXT R LONG SHORT FIC FIM 5,40% 173% 2,80% 0,8

APEX EQUITY HEDGE FIM 5,40% 173% 4,00% 0,6

QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 4,20% 133% 1,80% 0,6

OCEANA LONG SHORT FIM 3,90% 123% 1,30% 0,6

POLO NORTE I FIC FIM 3,70% 117% 5,60% 0,1

RPS EQUITY HEDGE D30 FIC FIM 3,30% 106% 2,50% 0,1

SOLANA LONG SHORT FIC FIM 2,60% 83% 1,90%

XP LONG SHORT FIC FIM 0,50% 17% 4,80%

IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM (1,10%) (35%) 7,60%
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10. FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

: :  JEFFERSON HONÓRIO 

: :  ESCRITÓRIOS 

O ano de 2018 fechou com uma redução importante nos níveis de vacância observados no mercado, 

apesar de um primeiro semestre um pouco mais morno em locações e algumas entregas que haviam 

escorregado de 2017 que haviam provocado um aumento marginal de vacância em São Paulo. O 

movimento forte de absorção veio mesmo no segundo semestre, principalmente por conta do maior 

otimismo com relação aos resultados nas eleições presidenciais. Hoje, grandes empresas já começam a 

enfrentar dificuldades em encontrar espaços muito grandes disponíveis nas principais regiões. O estoque 

vago de boa qualidade está mais difuso entre os empreendimentos. No início de 2019, o mercado 

começou bem aquecido, algumas transações grandes aconteceram e o interesse de grandes grupos em 

aquisições parece estar ganhando tração de forma robusta. 

Figura 15: Absorção líquida e novo estoque 

em São Paulo (Classe AA+). 

 

Fonte: Cushman & Wakefield. 

Ao longo dos últimos anos, observamos a redução forte dos preços de aluguel nos ativos de maior 

qualidade, muito maior que os ativos de menor padrão, por conta da sobreoferta de ativos de alto 

padrão. Quando olhamos a diferença de preços entre os segmentos A/A+ e B, os dados da Colliers 

mostram que valores de aluguel pedidos chegaram a apresentar uma diferença de 38% no início do 

processo de flight to quality. Hoje está em 18%, próximo das mínimas, mas já apresentando o primeiro 

trimestre de inversão na tendência de fechamento desse gap. Acreditamos que esse gap deve continuar 

a abrir-se nos próximos anos, favorecendo, por algum tempo ainda, os ativos de mais alto padrão vis a 

vis os demais. 

Porém, um elemento importante e positivo observado no mercado de locação é início do arrefecimento 

do movimento de flight to quality, onde empresas buscam migrar de empreendimentos de menor 

qualidade para ativos mais bem posicionados, sem um acréscimo relevante nos valores de aluguel, 
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porém com ativos mais produtivos e bem localizados. Neste tipo de movimento, o mercado como um 

todo apresenta uma absorção bruta superior que a absorção líquida e concentrada no segmento de alto 

padrão, enquanto a absorção líquida é negativa no de padrão mais baixo. Atualmente, já não vemos 

esse fenômeno na mesma medida, o que sugere que a absorção líquida já é resultado do maior 

otimismo com relação à economia e as empresas já estão buscando espaços de forma direta. Este tipo 

de demanda é muito mais saudável para o mercado. Na Figura 16 é possível notar isso de forma clara, 

onde, entre 2013 até 2017 e com um pico em 2016, notamos uma migração de ativos de classe inferior 

para ativos classificados como A+/A. Ao longo de 2018, esse movimento já não foi mais significativo. 

Figura 16: Absorção bruta para os segmentos A+/A e outros e taxas de vacância. 

 

Fonte: Realty Corp. 

É esperado que, em um segundo momento, outro movimento ganhe tração, neste caso o flight to price. 

Neste fenômeno, as empresas, inclusive as que migraram para empreendimentos de alto padrão, devem 

procurar novamente regiões periféricas quando o mercado normalizar seus níveis de preços em 

patamares mais altos e normais. Sendo assim, regiões como Barra Funda, Vila Leopoldina, Pinheiros, 

entre outras, terão também uma demanda maior e preços mais esticados. A expectativa deste tipo de 

movimento começa a chamar nossa atenção para estas regiões também, principalmente para atividades 

de incorporação, de forma a antecipar esse movimento que deve se acentuar alguns anos à frente. 

Porém isto depende de uma continuação da evolução saudável observada nas regiões consideradas 

core como Faria Lima, Paulista e JK. 

: :  LOGÍSTICA 

Em compasso com o mercado de escritórios em São Paulo, o mercado logístico/industrial também vem 

apresentando sinais de melhora, e depois de um segundo trimestre fraco em locações e algumas 

entregas relevantes realizadas, o que resultou em um aumento de vacância no final do primeiro 

semestre, apresentou um segundo semestre bastante ativo em novas locações. A absorção líquida no 

acumulado de 2018 já foi superior à observada em 2017 e 2016, principalmente nos ativos de mais alto 

padrão, resultando em uma redução de vacância ao longo do ano, apesar do volume grande de entregas 
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de novos ativos. Quanto aos preços de locação, estes ainda estão em processo de estabilização em 

termos nominais, o que deve levar alguns trimestres antes de apresentarem aumentos nos valores de 

locação. O que temos observado é uma desaceleração no processo de queda de preços. 

Figura 17: Absorção líquida, vacância e novo estoque. 

 

Fonte: Cushman & Wakefield. 

O grande demandante dos espaços tem sido o segmento de e-commerce, que segue com crescimentos 

significativos em suas operações. Destaque para as regiões de Guarulhos e Cajamar, que receberam as 

maiores ocupações ao longo do ano. Empresas como Magazine Luiza, Amazon e Mercado Livre 

fecharam locações importantes nos últimos meses e reforçam esse aumento de demanda por espaços, 

principalmente próximos à cidade de São Paulo. 

Temos visto também a volta de uma demanda maior por desenvolvimento de projetos sob medida, os 

chamados BTS (Built to Suit). Neste tipo de transação, uma empresa encomenda um ativo adaptado às 

suas atividades, que lhe proporciona um diferencial de produtividade e competitividade no mercado, de 

fato um ativo único. Em contrapartida, o proprietário se protege com um aluguel, em geral, acima do 

mercado e um perfil de contrato de longo prazo, com multas e garantias robustas que reduzem o risco de 

desocupação durante o prazo acordado. 

: :  RESIDENCIAL 

Em termos de vendas, conforme esperávamos, 2018 foi um ano que deu continuidade à recuperação 

observada no ano anterior, depois de um bottom em 2016. Segundo dados do Secovi, as vendas 

cresceram 26,7% e 21% em número de unidades e VGV5 respectivamente no acumulado do ano, os 

lançamentos, em número de unidades, no mesmo período cresceram 14,3%, enquanto o VGV lançado 

cresceu 11%, mesmo com um primeiro semestre mais fraco que o esperado por conta da discussão 

                                                      

5 VGV – Valor Geral de Vendas. Representa o valor total de venda das unidades. 
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sobre os projetos protocolados anteriormente ao novo plano diretor, o que causou um atraso no 

processo de lançamentos. 

Um importante acontecimento ano passado foi a aprovação da lei dos distratos, que regulamenta o 

processo de desistência por parte dos compradores de imóveis adquiridos na planta. A regulamentação 

traz uma diferenciação importante com relação aos ativos submetidos ao patrimônio de afetação. Neste 

caso específico, o percentual a ser retido pela incorporadora seria de 50% contra 25% em caso de um 

imóvel sem patrimônio afetado. Além disso, outra diferença relevante é com relação ao prazo de 

devolução da parcela não retida. Neste caso, a fim de não atrapalhar o fluxo de caixa do 

empreendimento e não prejudicar os outros compradores do empreendimento sob regime de patrimônio 

de afetação, a regulamentação permite que o pagamento só seja realizado após a entrega do imóvel, 

depois do processo de repasse das unidades não distratadas. Assim, o incorporador não sofre 

descasamentos de fluxo de caixa ao longo da obra e não compromete a construção do empreendimento. 

Acreditamos que os efeitos resultantes são muito positivos para o setor, pois reduz de forma significativa 

o risco da estrutura como um todo, tanto para o incorporador quanto para o credor, reduzindo os custos 

de capital e favorecendo a viabilidade de projetos. Cabe agora observarmos como o consumidor vai 

reagir a esse novo conceito, o importante é avaliar os impactos sobre as velocidades de vendas frente a 

um efeito mais punitivo para o consumidor no caso de desistência da compra. O que favorece o otimismo 

do mercado é o ponto de partida muito deprimido. Com isso, uma melhora no ambiente em relação à 

confiança do consumidor com seus empregos, renda e a economia dando sinais de uma retomada, tudo 

isso combinado a uma redução do risco jurídico, são alavancas importantes para o setor, amplamente 

dependente de crédito em ambas as pontas, seja no comprador, seja no incorporador. 

: :  FIIS 

Olhando para o universo de fundos imobiliários de escritórios corporativos em São Paulo, na carta 

passada alertávamos sobre o fato de alguns ativos terem sofrido muito (em termos de preços das cotas) 

em relação à renda fixa, o que sugeriria uma piora grande nas expectativas além do que 

considerávamos razoável. O que vimos em seguida foi que alguns ativos de boa qualidade recuperaram, 

em termos de preços, no segundo semestre, fechando em grande medida o gap em relação à renda fixa, 

mesmo observando algum atraso em relação ao mercado na questão de evolução dos níveis de 

ocupação. Como o universo de fundos imobiliários é muito restrito, e não representativo do mercado, 

esses descasamentos de curto prazo acontecem. Acreditamos que, os ativos presentes nos FIIs terão 

seus níveis de vacância convergidos para níveis saudáveis na medida que o mercado se encaminhe 

também para estes níveis nos próximos anos, algo em torno de 7%-10%, mesmo que em uma trajetória 

lenta. A velocidade com que isso vai acontecer tem uma relevância secundária para os valuations dos 

FIIs, o mais importante é o patamar de convergência de longo prazo, tanto para preços como para níveis 

de ocupação. Neste sentido, acreditamos que ainda estamos longe destes patamares e ainda temos 

muito o que evoluir. 
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11. HEDGE FUNDS 

: :  THIAGO MUNIZ 

: :  RETORNOS E FLUXO 

O ano de 2018 ficou marcado como o único ano na história recente com retornos negativos para todas 

as classes de ativos (em USD). Além disso, houve um fluxo negativo importante de todos os ativos de 

risco globais. Para Hedge Funds não foi diferente, e isso veio acompanhado de alguns resgates quando 

investidores passaram a aumentar a parcela de caixa em seus portfólios. O volume total alocado a 

Hedge Funds em dezembro de 2018 ficou em 3,1 trilhões de dólares. 103 milhões a menos do que nos 

12 meses anteriores. (Tabela 29). Parte disso veio de performance negativa, como veremos mais à 

frente, e parte de fluxo líquido negativo. Em 2018 todas as classes de ativo tiveram mais resgates do que 

aplicações, com exceção à classe Evento (+ 6,9 bilhões). 

A estratégia Ações foi a que mais sofreu, como era de se esperar em um ambiente de correção 

acentuada nas diversas classes de ativo. Investidores buscando uma redução de risco nas carteiras 

focaram mais na estratégia teoricamente com mais beta (exposição a risco de mercado). Ações tiveram 

23 bilhões de resgates líquidos enquanto Valor Relativo teve 5,4 bilhões e Macro 6,6 bilhões (Figura 18). 

Lembrando que dividimos os Hedge Funds em quatro classes principais, melhor descritas ao final do 

capítulo: Evento, Macro, Ações e Valor Relativo. 

Figura 18: Fluxo líquido de capital para as diferentes classes de hedge funds. 

 

Acima podemos ver que a concentração dos resgates veio no quarto trimestre do ano, onde também se 

concentrou a maior correção de mercado (outubro e dezembro). 
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Dentro da estratégia de ações, apenas fundos setoriais de Tecnologia e Healthcare e fundos 

quantitativos tiveram aumento de volume, compensando em parte a saída das outras subestratégias. Na 

estratégia Macro, as saídas vieram das três principais categorias: CTAs (tendência), Quantitativos e 

Discricionários. 

Abaixo podemos ver como está dividida a indústria de Hedge Funds entre as quatro classes principais e 

as variações de volume devido ao fluxo e performance. 

Tabela 29: Capital investido em hedge funds (bilhões de USD). 

 

Diferentemente do primeiro semestre do ano onde gestores de médio (entre $1bn e $5 bn sob gestão) e 

pequeno (menos de $1 bn sob gestão) porte tiveram fluxos positivos, o segundo semestre apresentou 

fluxo negativo para as três categorias, incluindo gestores de grande porte (acima de $5 bn sob gestão). 

Na Tabela 30, temos os retornos ano a ano das principais classes de Fundos. Em 2018, o índice de 

fundos globais HFRI Fund Weighted Composite Index (HFRIFWI) teve retorno negativo de 4,7%, ao 

passo que o índice que considera apenas os fundos investíveis, teve prejuízo de 6,7%. Em um ano como 

esse fica evidente a melhor performance de fundos maiores e mais bem estabelecidos, como podemos 

ver no retorno de -0,7% para o índice ponderado por tamanho (Asset Weighted), muito melhor do que os 

outros indicadores. O Índice de Fundos de Fundos que implica uma gestão ativa teve retorno negativo de 

4,0%, mostrando o valor desse tipo de alocação. 

Entre as classes de Fundos, todas tiveram resultados negativos, mas com destaque positivo para os 

fundos de Valor Relativo que perderam 0,4%. Mais detalhes sobre a performance das estratégias abaixo. 

Janeiro de 2019 já apresenta uma recuperação significativa para a maioria das classes, que continuou a 

ocorrer, em menor escala, em fevereiro. Em fevereiro o índice de fundos globais investíveis teve 

performance positiva estimada em 0,63%, com destaque para fundos de ações. 
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Tabela 30: Retornos dos índices de hedge funds. 

 

Comparando os retornos de Hedge Funds com as classes de ativo em USD detalhadas abaixo, vemos 

que apesar de negativos houve boa proteção, principalmente considerando a performance de fundos de 

fundos e dos fundos maiores (Asset Weighted). 

Tabela 31: Retornos dos índices de mercado. 
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Para fins de análise, temos abaixo as estatísticas dos índices de fundos em 2018 e ao longo dos últimos 

5 anos. Ao final do capitulo replico uma breve descrição dos termos utilizados abaixo (Beta, Alfa, Sharpe 

e Drawdown). 

No quadro mais abaixo os dados principais dos principais índices de mercado. 

Tabela 32: Estatísticas dos índices de hedge funds. 

 

Tabela 33: Estatísticas dos índices de mercado. 

 

Os Drawdowns nesses períodos mostram bem a importância de se ter uma parcela de Hedge Funds em 

carteiras diversificadas, e mais importante ainda de se ter uma boa gestão dessa carteira de Hedge 

Funds. 

Nas cartas passadas acompanhamos o gráfico abaixo, onde, na metade de cima (eixo direito), as 

volatilidades históricas e em janelas móveis de 12 meses para fundos e Ações, respectivamente azul e 

vermelho. Na metade debaixo da figura, eixo esquerdo, a performance relativa (também em janelas 
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móveis de 12 meses) de fundos contra ações. As áreas sombreadas são os períodos onde a volatilidade 

dos mercados de ações está acima da volatilidade histórica. 

Figura 19: Volatilidade e performance relativa de hedge funds e ações globais. 

 

Nesses períodos (sombreados) a performance relativa de Hedge Funds tende a ser positiva. Isso tem se 

mostrado verdadeiro nos últimos meses. Em um ambiente como o atual, largamente discutido nos outros 

capítulos da nossa carta, como um cenário de provável aumento de volatilidade, os Hedge Funds 

tendem a performar melhor do que o mercado. 

: :  ESTRATÉGIAS 

: :  ARBITRAGEM E MULTIESTRATÉGIAS 

Novamente separando os Multiestratégias dos de Arbitragem. 

Multiestratégias continuam sendo uma de nossas principais alocações. O fato de explorarem diversos 

mercados sem direcionalidade e gerando alfa descorrelacionado, tanto entre eles quanto versus as 

outras classes de ativo, colocam essa subestratégia como uma das mais importantes em qualquer 

portfólio de fundos. Enquanto o Sharpe da indústria de fundos nos últimos 5 anos é 0,2 (0,5 

considerando o índice ponderado por tamanho de fundo) e 0,7 para os fundos de Valor Relativo, a média 

do Sharpe dos últimos 5 anos do universo de fundos que acompanhamos é 1,4, sendo acima de 2x para 

os nomes core. Um risco a se considerar ao alocar a estes gestores são os momentos. 

Nos fundos de Arbitragem preferimos os focados em arbitragem de renda fixa. Apesar de os 

multiestratégias já explorarem bem este espaço. A volatilidade das taxas de juros e deslocamentos das 

curvas de juros tem sido intensos, gerando oportunidades bastante atrativas para esses gestores. Já em 

arbitragem de volatilidade, temos notado um custo muito alto para se carregar posições direcionais ou 
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não em instrumentos de volatilidade, e principalmente uma dificuldade muito grande em obter retornos 

em momentos de rápidas reversões nos índices e instrumentos de volatilidade. 

: :  AÇÕES 

Com a reversão dos mercados em outubro e dezembro de 2018, vimos muitos gestores reduzirem 

drasticamente o risco de seus fundos. Em um estudo da Goldman Sachs, vemos claramente a 

diminuição da exposição bruta (eixo esquerdo) e líquida (eixo direito) dos fundos de ações. 

Em um acompanhamento interno de 21 fundos de Ações, observamos essa tendência de forma mais 

acentuada. Apenas durante o quarto trimestre de 2018, os fundos na média reduziram quase 30% sua 

exposição bruta e 15% sua exposição líquida. (Tabela 34). Em alguns casos individuais mais 

significativos esse número chegou a 110% de redução da exposição bruta (alavancagem) e 50% da 

exposição líquida em valores absolutos. 

Figura 20: Evolução da exposição bruta e líquida 

de fundos de ações. 

 

Fonte: Goldman Sachs. 

Tabela 34: Exposição bruta e líquida de cesta de fundos de ações. 

 

Na maioria dos casos isso gerou uma maior concentração nos portfólios. Ao reduzirem suas carteiras os 

nomes de menor convicção (e consequentemente tamanho) são normalmente os primeiros a serem 

vendidos. Dessa forma as posições chamadas top 10 tiveram um aumento de peso na maioria dos 

portfólios. 

Alguns gestores navegaram bem essa virada de mercado, tendo uma gestão de risco importante e 

conseguindo gerar alfa tanto em seus portfolios vendidos quanto nos comprados. Outros, no entanto, 

acabaram por serem forçados a reduzir rapidamente as posições em outubro com a correção dos 
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mercados de ações daquele mês, e ao voltarem a remontar o portfólio ao longo de novembro, foram 

novamente punidos com o mês de dezembro quando uma nova correção ocorreu. 

Dessa forma, é importante que elevemos a barra para a seleção de gestores neste espaço e foquemos 

em nomes core, que sejam capazes de gerar alfa nas duas direções do mercado. Casas maiores e com 

menos liquidez para investidores têm maior capacidade de sustentar suas posições em reversões como 

a do quarto trimestre de 2018 e gerar importantes ganhos na volta do mercado. Isso em parte explica a 

melhor performance de gestores maiores como citada no início do capítulo. 

Também em um estudo da Goldman Sachs, podemos observar a relação entre a performance do índice 

de fundos de Ações (linha azul clara) e a relação entre as empresas mais compradas pelos Hedge 

Funds e as mais vendidas (linha preta). O ano de 2018 é a área circulada em vermelho, e mostra como 

as ações mais vendidas pelos fundos tiveram melhor desempenho do que as compradas, refletindo 

duramente na performance do índice. 

Figura 21: Relação entre ações mais compradas 
e mais vendidas dos fundos. 

 

Fonte: Goldman Sachs. 

Outra análise importante é feita calculando o valor alocado por hedge funds setorialmente. Na Tabela 35 

temos uma aproximação disso a partir dos dados divulgados pelos gestores ao SEC (órgão regulador 

americano). Nessa análise podemos ver apenas as alocações ao mercado americano: 
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Tabela 35: Exposição setorial (long) dos 
fundos de ações (S&P). 

 

Tecnologia e Serviços de Comunicação são os setores preferidos pelos Hedge Funds em geral. 

Comparando isso com a Tabela 36 e os retornos dos setores do S&P500, Tecnologia e Serviços de 

Comunicação foram os setores que mais sofreram no quarto trimestre do ano. 

Tabela 36: Retornos setoriais da bolsa americana. 

 

: :  MACRO E CTAS 

O mundo para os fundos macro teve muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo foi de certa forma 

incomum. Choques de liquidez e eventos específicos como, por exemplo, o spike de volatilidade em 

fevereiro de 2018 que acabou com fundos de short volatilidade, crise política na Itália, incertezas quanto 

ao Brexit, crise na Turquia e Argentina, entre outros, não tiveram nenhum impacto ou um impacto 

relativamente pequeno em outros mercados. Trades e posições macro que normalmente se 

beneficiariam de eventos como esse por estarem correlacionados a crises como essas, não 

funcionaram, não houve nenhum contágio significativo, e esses trades foram completamente 



 

página 75:: 94 

 

improdutivos. Obviamente os gestores macro que acertaram os eventos específicos fizeram ótimos 

resultados, por outro lado, um gestor estar posicionado do lado contrário pode acabar com o fundo. Uma 

boa avaliação de riscos de cauda e como se proteger de eventos que possam ir contrários ao portfólio é 

essencial. Com os cenários possíveis à frente, são esses gestores que poderão gerar lucros em uma 

potencial correção mais acentuada. 

Os CTAs, fundos quantitativos que utilizam modelos de tendência, têm tido performance aquém do 

esperado. É verdade que nos períodos de bolsa e renda fixa sempre subindo e baixa volatilidade, as 

oportunidades de ganho para esses modelos eram mais limitadas, mas seu valor está nos momentos de 

reversão e correção de mercado. Apesar de retornos positivos em dezembro, foram muito longe de 

qualquer valor que pudesse significar algo. Duas prováveis explicações para isso são: (i) nos últimos 

anos os CTAs começaram a se desviar dos modelos puros de tendência, introduzindo modificações que 

alteraram o comportamento esperado da estratégia; (ii) adicionalmente, o horizonte e velocidade de 

trade dos modelos seguidores de tendência vêm se reduzindo gradualmente, de meses para semanas, 

tornando os resultados e perfil desses fundos semelhantes aos fundos de Risk Premia, estratégias 

facilmente replicáveis por grandes bancos de investimento. Isso tem tornado o espaço mais 

congestionado e com menos oportunidades. 

: :  CRÉDITO 

O quarto trimestre de 2018 trouxe volatilidade para uma classe de ativo que vinha tendo retornos 

expressivos nos últimos anos. Os spreads de high yield abriram 216 bps ao longo dos três meses finais 

do ano. Além disso, desde novembro de 2008 não havia um mês sem nenhuma emissão nova no 

mercado de High Yield. 

O mercado de Leverage Loans também sofreu, tanto em performance quanto em saídas acentuadas no 

último trimestre do ano. Apesar de natural, uma volatilidade desta em qualquer mercado, a intensidade 

dos movimentos de spread e a menor liquidez desta classe são fatores a se considerar com 

preocupação. CLOs, que são pools de Loans tiveram performance um pouco melhor. A característica 

floater (pós-fixados) e os spreads de high yield muito baixos ao longo do ano trouxeram um volume 

assustador de capital para estes instrumentos. Empresas passaram a emitir loans no lugar de bonds. 

Abaixo o tamanho do mercado de loans comparado ao mercado de high yield. Esse aumento não vem 

sem um risco. Com esse aumento pela demanda por CLOs, a parcela de Loans hoje sem convenants 

expressivos, considerando ajustes de EBITDA e maiores níveis de alavancagem, cresceu 

preocupantemente. 
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Figura 22: Tamanho (bilhões de USD) do mercado de 
high yield e de empréstimos. 

 

Fonte: S&P, Bloomberg, Barclays. Dados mensais. 

Uma área que sofreu recentemente foram as estratégias de resseguro. Com os eventos climáticos de 

2017 e 2018 tendo causado as maiores perdas dos últimos anos, os preços praticados nesse mercado 

subiram significativamente. Isso significa que as próximas safras desses fundos devem apresentar yields 

maiores e mais atrativos. Aqui é importante avaliar o risco a se correr dependendo da 

tranche/senioridade em que se aloca. Além de fundos dedicados a isso, alguns gestores multiestratégia 

também exploram esta classe de ativo. 

: :  CONCLUSÕES 

A narrativa de 2018 caracterizada pelo aumento de juros nos EUA, margens e valuations esticados e um 

maior crowdedness (quando algumas posições são consenso de mercado e passam a ter uma 

concentração muito grande de fundos alocados na mesma direção ou tema), impôs um cenário de difícil 

navegação principalmente para gestores de Ações. Em 2019, apesar de um início forte, guerras 

comerciais entre EUA e China, normalização de política monetária, aumento do risco de recessão e 

derrubada nas projeções dos lucros das empresas, devem causar um impacto macroeconômico maior 

sobre classes de ativo do que fundamentos das empresas. Por esse motivo a barra para alocação 

nesses gestores deve ser elevada, com uma mistura de gestores long only/long biased com bom 

histórico de proteção em mercados voláteis e gestores Market neutral com geração de alfa sólida. A 

alocação a casas menores deve ser feita com cuidado pelos riscos colocados anteriormente. Gestores 

com foco em setores específicos e exposição líquida variável, mais especificamente em tecnologia e 

healthcare vão ter um ambiente com muitas oportunidades tanto no long quanto no short, daí a 

importância do investimento em Hedge Funds. 

Em crédito, gestores que tenham capacidade de shortear são essenciais. Uma alocação direcional e 

sem um mandato específico de duration controlada pode trazer muita dor de cabeça. Distressed 

Managers já começam a fazer mais sentido e entrar no radar para os próximos meses. 
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O cenário Macro Global continua gerando significativos deslocamentos e oportunidades que podem ser 

explorados pelos gestores Macro, mais especificamente os Macro Discricionários. Em geral, posições 

mais consensuais como long Ações, short juros nos EUA e long USD, hoje estão muito menos 

concentradas dentre os gestores macro. Riscos geopolíticos como Brexit, situação política na Itália e 

guerra comercial China/EUA, são alguns dos principais combustíveis para um cenário fértil em 

oportunidades para fundos Macro. 

Ainda como uma das alocações principais estão os multiestratégias no ambiente de Valor Relativo. A 

característica de multi-PMs (ou multigestores) dessas casas já implica em uma diversificação entre eles. 

Os sistemas de risco e comitês executivos desses fundos definem a alocação de capital levando isso em 

consideração. A capacidade de utilização de balanço para posições em Arbitragem e o tamanho das 

casas com recursos para captação e retenção de talentos são diferenciais difíceis de encontrar em 

outras estratégias. O resultado disso são fundos com alto Sharpe e baixa correlação com mercados de 

risco. 

Figura 23: Correlações das estratégias de hedge funds x S&P 500 

(janelas móveis de 3 anos). 

 

: :  APÊNDICE 

Descrição dos termos estatísticos mais usados: 

i. Beta: é um parâmetro que indica o quanto o preço de um ativo se move junto com um índice de 

mercado, ou outro ativo. Usamos como uma medida da exposição a risco de mercado que um 

gestor assume. Um beta de 0,8 quer dizer que um fundo apresenta 80% de seu movimento 

atrelado ao mercado contra o qual está sendo analisado; 

ii. Alfa: Assumindo que parte dos retornos de um ativo é explicada pelo movimento do mercado, 

medida pelo Beta, a parcela restante de seus retornos, positivos ou negativos, é chamada de 
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Alfa. E interpretamos como o quanto de valor o gestor gerou excluindo os efeitos de mercado. 

(Teoricamente devemos também excluir os efeitos das taxas livres de risco dos retornos do 

ativo e índice em análise); 

iii. Sharpe: é a relação do retorno de um determinado ativo para cada unidade de risco assumida 

por ele, ou seja, o retorno acima da taxa livre de risco sobre a sua volatilidade; 

iv. Drawdown: é a medida de quanto um ativo caiu de seu ponto mais alto até seu ponto mais baixo 

em algum período determinado. 

Descrição dos principais índices de Fundos que utilizamos ao longo do capítulo: 

: :  AÇÕES – HFRI EQUITY HEDGE (TOTAL) INDEX 

Gestores que investem predominantemente em Renda Variável e que mantêm posições tanto 

compradas quanto vendidas em mercados de Ações e derivativos de Ações. Uma grande variedade de 

processos de investimento pode ser empregada, incluindo quantitativos e fundamentais. Normalmente 

são divididos considerando sua exposição líquida, alavancagem, foco setorial, capitalização de mercado 

das empresas que investem, período de investimento, e concentração. Podem ser top-down, com 

análises mais macro influenciando os setores ou empresas a serem investidos, ou bottom-up, onde o 

mais importante é o valuation da empresa sem considerar diretamente os movimentos macroeconômicos 

globais. 

: :  EVENTO – HFRI EVENT DRIVEN (TOTAL) INDEX 

Estratégia que foca em empresas que estão envolvidas ou espera-se que estejam envolvidas em 

eventos corporativos, que podem ser: fusões, aquisições, restruturações, falências, recompra de ações, 

trocas de dívidas, emissão de ações ou dívidas, ou qualquer outra alteração na estrutura de capital. 

Instrumentos utilizados vão desde ativos mais seniores na estrutura de capital da empresa até os mais 

subordinados, equity e inclusive derivativos. Tipicamente essas estratégias possuem componentes mais 

fundamentais do que quantitativos e consideram catalisadores ou eventos específicos para que suas 

teses se confirmem. Podem apresentar exposição líquida significativa a mercados de renda fixa e renda 

variável ou não. 

: :  MACRO – HFRI MACRO (TOTAL) INDEX 

Esses fundos empregam uma grande variedade de estratégias e seus processos de investimento, 

podendo ser tanto quantitativos quanto discricionários, são baseados nos movimentos ou convergências 

de variáveis econômicas e seus impactos nos mercados de Ações, Renda Fixa, Moedas e Commodities. 

Uma importante subestratégia são os CTAs. De uma maneira simplista, são fundos que se utilizam de 
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derivativos, como futuros de bolsa, de commodities, moedas e juros para investir através de modelos 

matemáticos que buscam identificar tendências de mercado. Ou seja, não estão baseados na visão 

econômica de uma pessoa. 

: :  VALOR RELATIVO – HFRI RELATIVE VALUE (TOTAL) INDEX 

A maior parte das estratégias de Arbitragem é considerada de Valor Relativo. Posições são feitas com 

base em teses de investimento que identificam divergências ou discrepâncias entre ativos que não 

possuem uma explicação fundamental para que persista por muito tempo. Gestores se utilizam de 

estratégias tanto quantitativas quanto fundamentais. Em Renda Fixa, por exemplo, o gestor pode buscar 

alterações entre taxas de juros de mesmo prazo e risco, mas derivadas de instrumentos diferentes. Sem 

nenhuma razão econômica para esta diferença, ela deveria fechar. Nessas estratégias os gestores ficam 

expostos normalmente a um risco direcional muito baixo. Diferentemente dos fundos de evento, esses 

valores relativos entre ativos não estão explicados ou não dependem de algum evento claramente 

determinável. 
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12. ASSET ALLOCATION 

: :  GUILHERME CABRINE 

Como temos feito ao longo das nossas cartas anteriores, atualizamos a seguir nossas expectativas de 

retorno das classes de ativos para os próximos 12 meses, reestimando assim nossas recomendações de 

ajustes táticos6 para reflexão dos clientes. 

: :  ALOCAÇÃO TÁTICA LOCAL 

Em Brasil, com a entrada do novo governo, houve significativa melhora dos mercados de risco, com 

aumento da expectativa de aprovação de reformas econômicas, sendo a principal delas a reforma da 

previdência. 

Desde a eleição do novo governo passamos a ter um cenário otimista, com expectativa de que a reforma 

da previdência será aprovada, ao menos estabilizando a trajetória de dívida pública no tempo. Porém, tal 

processo não deve ocorrer sem ruídos ao longo do caminho, com pressões de grupos organizados 

(servidores públicos, militares, setor rural, etc.), além de prováveis turbulências na negociação política 

entre executivo e legislativo (sujeito ainda a questionamentos no judiciário). Ao mesmo tempo, uma 

eventual aprovação pode fortalecer o governo (e sua equipe econômica), abrindo espaço para outras 

reformas que possam estimular a produtividade do país no médio prazo (como a reforma tributária, por 

exemplo), estimulando investimentos e aumento do consumo (e consequentemente o desempenho das 

classes de ativos). 

Com esse pano de fundo, aumentamos a expectativa de retorno das classes de ativos. Juros nominais 

continuam sendo atrativos, com a expectativa de inflação se mantendo controlada ao longo do ano. 

Porém, nos níveis atuais de preço já refletindo parte da expectativa otimista de mercado, tal alocação 

requer extensão de duration / aumento de exposição que requerem maior agilidade no processo de 

monitoramento da posição, sendo assim, recomendamos cautela no posicionamento (e uso de gestores 

ativos para parte da alocação). 

Já Ações é a classe de ativos que melhor deve capturar esse cenário de otimismo, por combinar o 

impacto de redução das taxas de juros (reduzindo a taxa de desconto das ações) com potenciais 

                                                      

6 Em nossa carta 2015/2 apresentamos a metodologia utilizada para recomendação das alocações, com destaque para as técnicas 

que visam aumentar a robustez da ferramenta. 
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aumentos de rentabilidade das empresas (fruto da alavancagem operacional das mesmas) e melhora na 

expectativa de crescimento de lucros (fruto de melhora na produtividade da economia). 

A seguir nossas recomendações de alocações táticas, para diferentes níveis de risco (com as 

expectativas de retornos apresentadas em excesso ao CDI para os próximos 12 meses). 

Tabela 37: Alocação tática para um portfólio de 250 pontos de risco. 

 

Tabela 38: Alocação tática para um portfólio de 500 pontos de risco. 

 

Tabela 39: Alocação tática para um portfólio de 800 pontos de risco. 
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Diferentemente do que chamamos atenção nas cartas anteriores, nosso cenário base de retornos para 

as classes de ativos embutem expectativas de retornos acima dos retornos de longo prazo presentes em 

nossa matriz de risco (Tabela 40). Assim, recomendamos aumento da utilização de risco em relação ao 

nível de risco alocado nos anos anteriores. Tal aumento deve ser discutido caso a caso, e implementado 

cautelosamente. 

Tabela 40: Matriz de risco local. 
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: :  ALOCAÇÃO TÁTICA GLOBAL 

O cenário macro global aponta para uma desaceleração das economias desenvolvidas (vejam textos da 

seção de Economia sobre EUA e Europa), porém sem um cenário de recessão. 

Nesse cenário, vemos pouco espaço para aumentos de juros globais, melhorando a possibilidade de 

carregamento nas classes de renda fixa. Dito isso, temos sido bastante cautelosos no investimento de 

renda fixa. No cenário atual, vemos menor necessidade de liquidez nos portfólios vis a vis nosso cenário 

apresentado no semestre passado, mas continuamos sendo bastante seletivos nos ativos de crédito (e 

ainda cautelosos com prazos mais longos de vencimento). 

Assim revemos nossas alocações táticas com as novas expectativas de retorno para as classes de 

ativos (novamente em excesso ao retorno livre de risco, considerado a Treasuries de 12 meses) 

Tabela 41: Alocação tática – global - para um portfólio de 250 pontos de risco. 

 

Tabela 42: Alocação tática – global – para um portfólio de 500 pontos de risco. 
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Tabela 43: Alocação tática – global – para um portfólio de 800 pontos de risco. 

 

Notem que no mercado global também aumentamos a expectativa de retorno para os diferentes níveis 

de risco apresentados em relação ao apresentado na carta anterior, mas em linha com as expectativas 

de longo prazo de nossa matriz de risco global (Tabela 44). 

Tabela 44: Matriz de risco global. 
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13. ANÁLISE TÉCNICA 

: :  JULIO FERREIRA 

Esta seção, introduzida na edição de julho-09, analisa os mercados sob a perspectiva de análise técnica, 

especificamente através de uma metodologia interpretativa conhecida como “Ondas de Elliott” (Elliott 

Waves). 

Como a imensa maioria dos leitores não deve estar familiarizada com os pressupostos e terminologias 

desta técnica empírica, há um apêndice na edição 17 (2016.01) onde é feita essa exposição. 

Novamente, recomendamos fortemente sua leitura prévia, essencial para a compreensão do que segue. 

: :  BOLSA AMERICANA: S&P 500 

Escrevo essa seção em 18/03/2019 com S&P500 @2832 pontos. 

A Figura 24 mostra a evolução do S&P500 desde março de 2009 em uma frequência mensal (cada barra 

representa um mês). Na figura indico a melhor interpretação (segundo a técnica de Ondas de Elliott) que 

tenho para o movimento do índice desde então. Venho trabalhando com essa interpretação desde a 1ª 

edição de 2016. Trata-se de um movimento impulsivo (ver apêndice técnico). Na edição anterior (2a 

edição /2018) defendi que estávamos muito próximos do final da onda 5 iniciada em 02/2016, e por 

consequência (dentro da interpretação da estrutura impulsiva que eu descrevi), próximos do final do 

movimento iniciado em março/2009. Nesta edição defenderei que a queda observada a partir de 

03/10/2018 já é parte da correção de todo o movimento desde março/2009, e mais do que isso, a 

correção não se encerrou na mínima recente feita em 24/12/2018 (2351, queda de 20% 

relativamente ao topo), mas que deve se desenvolver ao longo dos próximos 12-24 meses, 

levando a novas mínimas relativamente a 2351 (mínima de 24/12/2018). 
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Figura 24: Padrão de evolução do S&P500 desde março de 2009. 

 

Fonte: Bloomberg, elaboração: Reliance 

A Figura 25 mostra o detalhe e a melhor interpretação da estrutura do movimento (onda 5 do movimento 

iniciado em 03/2016), em uma frequência semanal (cada barra representa uma semana) desde 

11/02/2016: 

Figura 25: Detalhe da evolução do S&P 500 desde 02/2016. 

 

Fonte: Bloomberg, elaboração: Reliance 
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Reproduzo abaixo um trecho do que escrevi na edição anterior: 

“Aparentemente estamos próximos do final dessa onda 5 [...] Vimos em 29/08/2018 @ 2916 uma 

máxima superior ao topo de 26/01/2018 (@2872), embora apenas marginalmente. Tanto em termos 

de estrutura como de magnitude de movimento de preços e duração, já temos os requisitos 

mínimos para considerar essa onda muito próxima de terminar. Há também a evidência de 

estreitamento brutal da difusão da alta (medida pela % das ações do índice fazendo máximas) 

relativamente ao topo de 26/01/2018. Esse é um fenômeno comum em processos de topo. Contudo o 

S&P500 tem conseguido repetidamente estender movimentos de alta fazendo múltiplas subdivisões, 

cuja ordem (de que grau da estrutura de ondas são as subdivisões) fica muito difícil de identificar em 

tempo real. 

Portanto, acho mais prudente focar mais nas projeções de tamanho usual da onda 5 do que 

tentar “cantar o topo” baseado na interpretação das subdivisões numa escala diária. Essas 

projeções usuais apontam como objetivo [...] o intervalo 2967-3015, ou seja, entre 2,7% e 4,4% 

acima do preço de hoje. Esse topo será, na interpretação baseada nas escalas semanal e 

mensal, o final da onda iniciada em 02/2016, que por sua vez é a onda final do movimento 

desde 03/2009. 

A implicação dessa interpretação de um topo que marca o final do movimento desde 02/2016 e 

03/2009 é (que o mercado entrará em uma) correção multianual, com objetivos entre 2080 e 

1820, ou seja, entre 28% e 37% abaixo do topo atual [...] Portanto, a principal contribuição que a 

análise técnica pode fazer é a recomendação de atenção aos tamanhos de alocação e 

recomendar o uso de hedges.” 

O topo recente do mercado foi feito em 21/09/2018 e 03/10/2018, em ambos os casos a 2940, 

aproximadamente 1% abaixo do intervalo onde eu estimava seria feito. Entre 03/10/2018 e 24/12/2018 o 

S&P500 caiu até 2351 (-20,03% relativamente ao topo). De 24/12/2018 até hoje o S&P500 subiu de 

2351 até 2832, recuperando 80% da queda. Reconheço que a forte recuperação desde a mínima de 

24/12/2018 não se conforma ao comportamento usual em correções, onde recuperações (altas) 

intervenientes são mais modestas e menos dinâmicas (por exemplo, o normal teria sido a recuperação 

iniciada em 24/12/2018 ter parado em aproximadamente 2600 pontos). Nesse sentido é natural a dúvida 

se a queda de 2940 até 2351 pode ter sido toda a correção. 

Meu cenário principal é que a queda observada no último trimestre do ano passado foi apenas a 

1ª parte de um processo corretivo mais amplo. Nesse cenário a correção ainda levará 12-24 

meses se desenvolvendo, levando o S&P500 até o intervalo 2070-1800 pontos. Nesse cenário a 

recuperação iniciada em 24/12/2018 está muito próxima do final. Dentro desse contexto, mantenho a 

recomendação feita na edição anterior de cautela nos tamanhos e busca de hedges para as 

alocações à equities americanas, e mesmo para alocações em outros países (nesse cenário 

deveremos ver quedas fortes o suficiente para terem repercussões globais). 

O cenário alternativo está indicado na Figura 26. Nesse cenário, a estrutura impulsiva do movimento 

desde 03/2019 é interpretada de maneira que a máxima de 03/10/2018 é o final da onda 3, e não de todo 

o movimento. A queda de 03/10/2018 a 24/12/2018 seria a onda 4, e a alta subsequente o início da onda 
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5, que deveria levar a nova máxima (relativamente a 2940) nos próximos meses. Este cenário tem 

sustentação mais baixa nas evidências técnicas (padrão de difusão do movimento não se 

conforma adequadamente ao esperado segundo a interpretação, padrão de indicadores de 

expectativas - put/call ratio, por exemplo - também não se conforma à comportamento esperado 

de acordo com a estrutura das ondas, etc), por isso considero-o um cenário alternativo, de mais 

baixa probabilidade. Fica difícil nesse momento estabelecer um objetivo para a próxima máxima. 

Eventualmente pode ser uma máxima apenas marginal se comparada à anterior. Por isso, mesmo 

nesse caso recomendo atenção para o uso de hedges já que o potencial de alta eventualmente 

pode ser muito pequeno. 

Figura 26: Cenário alternativo para evolução do S&P500. 

 

: :  MOEDAS: EURO 

Escrevo essa seção em 18/03/2019 com a taxa de câmbio EURUSD@1,1343 

Iniciei a cobertura da taxa de câmbio EUR/USD na edição de janeiro-2010 desta carta. Ali descrevi a 

interpretação que considerava mais provável para o padrão de longo prazo que este mercado vinha 

seguindo. Desde então fui agregando novas informações à interpretação original. Atualmente a 

interpretação atual é a seguinte: 

 Entre outubro-1999 e março-2008, o EUR completou um movimento impulsivo (5 ondas). 

 A partir de março-2008, teve início uma correção desta onda de valorização do EUR (1999 a 

2008). Este processo de correção foi um A-B-C (movimento corretivo), que provavelmente se 
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encerrou em 03/01/2017 na mínima a 1,0345. Enfatizo-o provavelmente porque existe um 

cenário alternativo em que essa correção não acabou, mas ao qual atribuo probabilidade baixa. 

 Desde janeiro/2017 houve um movimento de características impulsivas que terminou em 

16/02/2018 em 1,2554. Possivelmente essa é a 1ª onda de um movimento multianual de 

valorização do EUR. 

 A partir daí começou uma correção que já dura pouco mais de um ano. A estrutura da 

desvalorização do EUR entre 16/02/2018 (1,2554) e 15/08/2018 (1,1301) corresponde à onda 

A do processo corretivo. 

Na Figura 27 atualizei o gráfico mostrado em outras edições dessa carta exibindo a história de preços 

até agora, bem como a estrutura geral deste nosso cenário de longo prazo. 

Figura 27: Padrão de longo prazo de evolução do Euro. 

 

Fonte: Bloomberg, elaboração: Reliance 

Na edição anterior (04/09/2018, EUR@1,1620) escrevi o seguinte: 

“Para os próximos 6 meses minha expectativa é que inicialmente o EUR se valorize até 

aproximadamente 1,21. Esse deve ser o topo da onda B da correção. A partir daí espero uma 

desvalorização até o intervalo 1,12-1,09 completando a correção iniciada em 16/02/2018” 

Daquela data até 24/09/2018 o EUR se valorizou até 1,1815, ainda distante do nível que era minha 

expectativa. De lá para cá desvalorizou de maneira lenta e convoluta até 1,1177 em 08/03/2019. 

Embora tenha sido dentro do intervalo 1,12-1,09 que previ na edição passada, a estrutura 

convoluta sugere que ainda está longe (em termos de tempo e compleição da estrutura) de 

terminar a correção iniciada em 16/02/2018 (1,2554). Meu cenário principal é que nos próximos 



 

página 90:: 94 

 

meses o EUR valorize-se até aproximadamente 1,20. Nesse ponto estará terminando a onda B da 

correção (cuja estrutura parece ser de um expanded flat). Na onda C subsequente, que deve se iniciar a 

1,20, o EUR irá se desvalorizar novamente até o intervalo 1,1177-1,09. Aí deve se encerrar a correção 

que se desenvolve desde 02/2018. O cenário principal para os próximos meses está indicado 

esquematicamente na Figura 28. 

Figura 28: Cenário principal para evolução do Euro. 

 

O cenário alternativo envolve uma estrutura diferente (triângulo) para a onda B da correção, que teria 

terminado em 31/01/2019 (1,1517) ou 28/02/2019 (1,1423). A partir de uma dessas duas datas o 

mercado já estaria na onda C, onda final da correção iniciada em 16/02/2018. O objetivo neste caso está 

em aproximadamente 1,086-1,09. As evidências técnicas dão pouca sustentação a essa interpretação, 

por isso atribuo menor probabilidade a esse cenário. 

: :  MOEDAS: DÓLAR / REAL 

Escrevo essa seção em 22/03/2019 com a taxa de câmbio USDBRL @ 3,90. 

A Figura 29 abaixo mostra a interpretação que eu fazia na edição anterior (escrita em 05/09/2018 com 

USD@ 4,16) no meu cenário principal para a taxa de câmbio USDBRL. 
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Figura 29: Cenário principal de evolução do Dólar/Real (BRL) – 
perspectiva da edição do 2º semestre de 2018. 

 

Fonte: Bloomberg, elaboração: Reliance 

A Figura 30 mostra a trajetória do mercado desde aquela data até hoje. Também indico a interpretação 

atual do movimento, que mantém o cenário principal que eu venho usando desde a 1ª edição de 

2018 (escrita em 19/03/2018 com USD @ 3,29). Essa interpretação da estrutura do movimento tem 

gerado previsões corretas (dentro do que é razoável esperar da metodologia que uso) desde 

então. 

Figura 30: Cenário principal de evolução do Dólar/Real (BRL) – perspectiva atual 

 

Reproduzo abaixo um trecho do que escrevi na edição do segundo semestre de 2018 (escrita em 

05/09/2018 com USD@ 4,16): 
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“Do ponto de vista da metodologia que uso nessa análise o topo recente feito em 30/08/2018 @ 

4,21 satisfaz todos os requisitos para o final da onda B. 

Obviamente essa é uma avaliação arriscada pela característica do momento que estamos: ansiedade 

pré-eleitoral num ambiente em que os países emergentes estão sob severa pressão. 

Tentando fazer uma previsão menos agressiva, o que julgo relevante reter da análise técnica é 

que as características do movimento dos últimos meses sugerem que ou já fizemos um topo 

importante (@4,21) ou estamos na fase final do movimento iniciado em 15/02/2017 @3,05. 

Estamos em um processo de formação de topo, e não em uma fase de aceleração. 

A questão é o que vem a seguir ao topo (feito a 4,21 ou eventualmente a um nível marginalmente 

superior a ser feito em breve)? Em um cenário ou no outro, as evidências são que atualmente 

estamos num processo de formação de topo. No meu cenário original (que ainda considero o 

principal), esse será um topo que durará mais de 12 meses. No cenário alternativo, possivelmente 

será superado nos próximos 6 meses. 

Em ambos os casos, a interpretação sugere que o próximo movimento importante é uma queda 

do USD até a região 3,70-3,80. Se na sequência superaremos ou não o topo @4,21 (ou 

ligeiramente acima) no horizonte de previsão (próximos 6 meses), ainda é uma questão em 

aberto” 

Em sequência a essas previsões, o USD caiu até 3,59 (em 29/10/2018), um pouco abaixo (-3%) do 

fundo do intervalo que eu esperava. Dada a magnitude do movimento relativamente ao ponto em que foi 

feita a previsão, bem como as condições de mercado em que foi feita, foi uma previsão acurada. A partir 

de então o USD subiu até 3,9441 em 10/12/2018, caiu até 3,6376 em 01/02/2019 e no momento em que 

escrevo está em 3,90. 

Meu cenário principal, consistente e dando continuidade (além de indo alguns passos na convicção) ao 

que escrevi na edição anterior, é que o topo feito em 30/08/2018 (@4,21) foi o topo da onda B (onda de 

alta) dentro de uma correção de longo prazo iniciada em 24/09/2015 (@4,25). A onda A da correção foi 

até o fundo em 3,04 (15/02/2017). A onda B foi a alta até 4,21 (30/08/2018), discussão que foi feita na 

edição anterior, como mostro no texto reproduzido acima. A partir daí começa a onda C, que 

eventualmente deve levar o USD ao longo dos próximos (muitos) meses até próximo de 3,00. 

Antes de detalhar como interpreto a estrutura da onda C em curso, uma observação repetitiva, mas 

necessária: a metodologia que uso serve principalmente para estimar magnitudes de oscilações de 

preços. As estimativas de tempo são apenas estimativas de ordem de grandeza. 

Na onda C no cenário principal deve ter uma estrutura impulsiva (detalhado no apêndice técnico para os 

que tiverem interesse). A queda de 4,21 (30/08/2018) até 3,59 (29/10/2018) foi a onda 1. O movimento 

errático subsequente (entre 3,59 e 3,94) é a onda 2, corrigindo a onda 1. Acredito que nas próximas 

(muitas) semanas o USD ainda possa subir até 3,97-4,05, região em que deve acabar a onda 2. A 

partir daí, o USD deve retomar a queda, dentro da estrutura descrita anteriormente. 

Qual é o cenário alternativo? 
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Nos próximos meses o que muda em relação ao cenário principal é a magnitude da queda a partir 

do topo feito em 30/08/2018 (4,21). No cenário alternativo a alta a partir de 12/02/2017 é uma onda 

impulsiva. Essa onda terminou em 30/08/2018 e o movimento subsequente é uma correção. Os detalhes 

são iguais ao do cenário principal, mas com a grande diferença que a queda nos próximos meses 

deverá levar até 3,50 e não até 3,00. Não vou entrar em detalhes, mas esse cenário é menos 

sustentado pelas evidências técnicas, por isso atribuo menos probabilidade. 
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