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“Paciência e recuperação”. No exercício mensal de gerar conteúdo resumido sobre o que ocorreu nos mercados 
e economias ao redor do mundo no período que passou, constantemente nos deparamos com o desafio de 
encontrar a melhor forma de fazê-lo sem perder a profundidade no que analisamos e a qualidade no que 
escrevemos. Por essa razão, de vez em quando tentamos encontrar palavras, sentenças ou situações que 
resumam de maneira única os comportamentos das economias e mercados tão distintos entre si. Dessa maneira, 
parece que “paciência e recuperação” são duas palavras que podem ser utilizadas para descrever o mês de abril 
no mercado doméstico e internacional. Por aqui, os agentes parecem não ter a mesma paciência que outrora 
para aumentarem suas posições (compradas) a qualquer custo, na expectativa de a reforma passar, enquanto a 
economia real segue se recuperando a passos muito lentos. No front externo, os números da atividade de vários 
países mostraram recuperação ante os dados do final de 2018 e ligeiramente acima das expectativas dos 
analistas, enquanto os principais bancos centrais mantem o discurso de paciência na manutenção de suas 
políticas monetárias. Com isso, a variação dos ativos financeiros no mercado local seguiu a mesma toada dos 
últimos dois meses, com seus preços oscilando de forma errática ao redor dos mesmos níveis, resultando em 
ligeiros ganhos para o IRF-M e para o Ibovespa e em uma melhor performance para o IMA-B.  
 
“One year ago economic activity was accelerating in almost all regions of the world and the global 
economy was projected to grow at 3.9 percent in 2018 and 2019. One year later, much has changed: the 
escalation of US–China trade tensions, macroeconomic stress in Argentina and Turkey, disruptions to the 
auto sector in Germany, tighter credit policies in China, and financial tightening alongside the 
normalization of monetary policy in the larger advanced economies have all contributed to a significantly 
weakened global expansion, especially in the second half of 2018. With this weakness expected to persist 
into the first half of 2019, the World Economic Outlook (WEO) projects a decline in growth in 2019 for 70 
percent of the global economy.” (“World Economic Outlook” – FMI, Abril/2019). “Equity market appear to 
believe in Goldilocks, but the bond market sounds like it´s telling us about the three bears”  
 
Com essa frase, a conselheira econômica do FMI, Gita Gopinath, iniciou o relatório anual divulgado em abril 
“Workd Economic Outlook” contextualizando as dificuldades que a economia mundial já enfrentava ao final de 
2018 e apontando que as condições mais desafiadoras se manteriam ao longo de 2019, resultando em um menor 
crescimento global. Conforme temos discutido nos informes ao longo dos últimos meses, a desaceleração 
econômica mundial virou consenso entre os analistas, restando apenas a dúvida de qual seria a sua intensidade. 
Nesse sentido, os números divulgados ao longo de abril trouxeram um pouco de alívio quanto ao tamanho da 
retração, uma vez que mostraram dados ainda robustos dos EUA, surpresa positiva da China e melhora na 
margem dos números da Zona do Euro.  
 
O mês de abril começou com notícias mais positivas sobre a economia mundial. Já na primeira semana, dados 
do PMI (Purchasing Managers Index) apontaram para a recuperação da atividade na China e no Japão e 
fortalecimento dos números nos EUA. Apenas relembrando, o PMI é um importante indicador que busca medir, 
através de uma metodologia única, a saúde da economia dos setores produtivo e de serviço de vários países (o 
índice é expresso em um número, o qual estando acima de 50 pontos representa expansão da atividade e abaixo 
recessão). Assim, o PMI oficial da indústria chinesa que se encontrava em terreno “recessivo” com 49,2 pontos, 
apresentou importante melhora e ultrapassou a marca dos 50 pontos, com 50,5. E essa tendência de melhora se 
confirmou com a divulgação de outros dados ao longo do mês, como o salto de 14,2% nas exportações, alta de 
40% no trimestre do indicador de crédito TSF, crescimento de 8,5% e 8,7% da produção industrial e nas vendas 
do varejo (respectivamente) e culminou com o anúncio do PIB do 1º trimestre em 6,4%, acima das expectativas 
dos analistas (aliás, como foram praticamente todos os indicadores). Ficou notório na abertura de alguns dados, 
como a produção industrial, a qual revelou que a recuperação recente foi impulsionada por segmentos 
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estimulados pelo reforço do investimento estatal, que parte da melhora foi gerada pelos estímulos aplicados pelo 
governo, conforme comentamos que ocorreria na carta mensal de março.  
 
Mais do que um maior crescimento de sua economia, uma melhor performance da atividade chinesa gera efeitos 
positivos em outras regiões, como a Europa. Inclusive, parte da moderação do crescimento europeu parece residir 
na moderação do crescimento mundial, principalmente chinês, país para onde vão 11% dos bens exportados da 
Zona do Euro. Interessante notar que uma análise do PMI da região mostra um descolamento entre o indicador 
de manufatura (47,8) e o de setor de serviços (52,2), indicando que a contração industrial parece estar associada, 
em boa medida, à piora das condições externas, enquanto a sondagem de serviços sugere que a demanda interna 
dos países permanecer sólida. Assim, com uma situação interna dos países adequada e projeções na margem 
melhores para o crescimento mundial, pode-se esperar que a desaceleração observada nos últimos trimestres na 
ZE começará a se reverter nos próximos meses.  
 
Do lado yankee os dados divulgados apontaram para uma situação ainda robusta da economia, principalmente 
do mercado de trabalho, sem, no entanto, haver pressão inflacionária. Assim, se por um lado os pedidos de auxílio 
desemprego registraram por duas vezes consecutivas os menores números desde 1969, inclusive com o primeiro 
número abaixo de 200 mil em 50 anos (196 mil), e as vendas no varejo cresceram acima do esperado (1,6%, 
maior crescimento para o mês desde 2015), por outro o núcleo da inflação da cesta de consumo das famílias 
(PCE) registrou variação trimestral de 1,3% (anualizado), distante da meta de 2% do FED. Os bons números do 
mercado de trabalho e da atividade se confirmaram ao final do mês com a divulgação do PIB do 1º trimestre 
registrando alta de 3,2% (bem acima dos 2,3% esperado pelo mercado) e nos primeiros números de maio. 
Importante comentar que a aceleração do PIB ocorreu a despeito da desaceleração do consumo das famílias 
(alta de 1,2%), fato que já era esperado como reflexo da relevante desaceleração das vendas no varejo em 
dezembro de 2018 (o que deve ser revertido se seguir essa mesma lógica, devido à alta das vendas comentadas 
acima). Por fim, um cenário de crescimento ainda robusto com dinâmica de inflação tranquila deverá manter o 
FED confortável para continuar em compasso de espera e manter os atuais passos de sua política monetária 
(manutenção das taxas de juros durante 2019).  
 
No cenário doméstico, sem avanços relevantes na agenda econômica do governo, principalmente no tocante à 
reforma da previdência, que passou na CCJ da Câmara demandando mais tempo e energia do que o esperado, 
os investidores parecem não ter a mesma paciência que outrora para aumentarem suas posições (compradas) a 
qualquer custo, na expectativa de a reforma passar. Isso de certa forma explica o comportamento de lado dos 
principais índices de renda fixa e acionários ao longo do último trimestre, uma vez que se a expectativa ainda 
positiva com as reformas desautoriza a assunção de posições vendidas, as dificuldades na articulação e a 
existência de uma agenda ideológica do governo não dão segurança para maiores apostas, fazendo com que os 
preços dos ativos rodem de forma errática em torno dos mesmos níveis.  
 
Como do lado da economia real as notícias também não são auspiciosas, os investidores parecem não ter por 
que fazer apostas no crescimento das empresas e de seus lucros em um ambiente em que todos as informações 
recolhidas deixam evidente a dificuldade de recuperação que a atividade vem enfrentando. Nos últimos meses, 
tanto o comércio varejista como a produção industrial têm oscilado em torno do mesmo patamar, sendo que no 
caso da produção industrial o seu nível atual está abaixo do registrado em boa parte de 2018.  
 
Com isso, tanto no segmento de renda fixa quanto no de renda variável não houve espaço nem momentos de 
grandes ganhos ou perdas. Na renda fixa, as taxas de juros dos títulos prefixados e atreladas à variação do IPCA 
registraram pequenas oscilações, entre 5 e 10 bps em relação ao fechamento de março, o que resultou em ligeiros 
ganhos para o IRF-M (0,61%) e para uma melhor performance para o IMA-B (,151%). Vale comentar que o IMA-
B foi afetado menos pelo fechamento das taxas das NTN-B e mais pelo carrego da inflação esperada para abril 
e da correção gerada pela diferença do IPCA divulgado de março e aquele esperado pelo mercado. Lembrando 
que ao final de março os papéis consideravam um IPCA de 0,58% em seus preços, enquanto o índice registrado 
e divulgado já em abril foi de 0,75%, o que fez com que a diferença tenha sido descarregada na rentabilidade de 
abril (em um único dia 0,17bps).  

No mercado de renda variável, os principais índices acionários (Ibovespa e IBrX) também apresentaram poucas 

oscilações, chegando a ganhos e perdas máximas entre 2% e -3% em relação ao fechamento de março. Talvez 
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as principais notícias tenham girado em torno dos preços das ações da Petrobrás, após a interferência do governo 

em sua política de preços, e em torno das ações das empresas frigoríficas, que registraram maiores ganhos na 

esteira do piora do quadro da gripe suína na China. No fim do período, o Ibovespa encerrou o mês com alta de 

0,98%, enquanto o IBrX subiu 1,06%. O IDIV devolveu a pior performance registrada em março (-1,79%) e foi o 

destaque de alta com 3,09%. 
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Indicadores de Mercado 

Renda Fixa 

 Abril YTD 12M 24M 

CDI 0.52% 2.04% 6.40% 15.15% 

IMA Geral 0.86% 3.86% 10.13% 21.92% 

IMA-S 0.52% 2.04% 6.40% 15.37% 

IRF-M 0.61% 2.90% 9.38% 23.19% 

IRF-M 1 0.50% 2.03% 6.74% 16.39% 

IRF-M 1+ 0.65% 3.25% 10.52% 25.92% 

IMA-B 1.51%      7.13% 15,51% 27,87% 

IMA-B 5  1.11% 4.03% 10.04% 22.86% 

IMA-B 5+ 1.79% 9.59% 19.90% 32.08% 
 

Renda Variável 

 Abril YTD 12M 24M 

IBOV 0.98%  9.63% 11.54% 49.64% 

IBrX 1.06% 9.79% 12.57% 50.67% 

IDIV 3.09% 11.58% 18.75% 44.50% 

SMLL 1.66% 9.32% 11.42% 51.48% 

S&P500 USD 1.59% 14.86% 7.97% 21.28%  

S&P500 BRL 2.85% 16.95% 21.78% 53.11% 

MSCI WORLD 

USD 3.37% 15.65% 4.12% 16.40% 

MSCI WORLD 

BRL 4.65% 17.75% 17.45% 46.95% 
 

Títulos Públicos Federais e DI Futuro 

NTN-B 

 

LTN  LTN 

Venc. Taxa Var. mês Venc. Taxa Var. mês Venc. Taxa Var. mês 

15/08/2020 2.78% 0,04 01/07/2019 6.37% 0,10 01/01/2021 7.08% -0.04 

15/05/2021 3.06% -0.03 01/10/219 6.40% 0.01 01/01/2023 8.12% -0.03 

15/08/2022 3.62% -0.06 01/01/2020 6.43% -0.07 01/01/2025 8.59% -0.01 

15/05/2023 3.83% -0,01 01/04/2020 6.51% -0,05 01/01/2027 8.86% -0.04 

15/08/2024 4.06% -0,02 01/0/2020 6.69% -0.06 01/01/2029 8.97% -0.01 

15/08/2026 4.15% 0.01 01/01/2021 7.11% -0.05    

15/08/2028 4.23% -0,01 01/07/2021 7.50% -0.00 DI FUTURO 

15/08/2030 4.24% -0,03 01/01/2022 7.80% 0.01 Venc. Taxa Var. mês 

15/05/2035 4.37% -0.04 01/07/2022 8.04% 0.01 DI JAN 20 6.51% -0.03 

15/08/2040 4.37% -0,03 01/01/2023 8.26% -0.02 DI JAN 21 7.12% -0.02 

15/05/2045 4.47% -0.07 01/01/2025 9.12% -0.14 DI JAN 23 8.22% -0.02 

        DI JAN 25 8.74% -0.01 

        DI JAN 27 9.05% -0.01 
 

Inflação 

 Abril  Março YTD 2018 

IPCA 0.54%  0.75% 2.06% 3.75% 

INPC 0.46% 0.77% 2.15% 3.43% 

IGP-M 0.92% 1.26% 3.10% 7.55% 

IGP-DI 0.57% 1.07% 2.99% 7.10% 
 

Câmbio / Juros EUA 

 Variação 

 Fech. Abril YTD 12M 24M 

USD 3.95 1.25% 1.82% 12.80% 26.25% 

Euro 4.42 1.00% -0.43% 4.31%  30.39% 

CDS Brasil NY 164.92 -1.53% 

¨-

16.21% 0.46% -23.03% 

Treasury 10Y 2.54% 0.13       
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Disclaimer 

Este documento foi preparado com finalidade informativa e como ferramenta de marketing e não deve ser considerado um substituto de documentos 
técnicos ou aconselhamento de profissionais. Seu conteúdo não foi elaborado pela Willis Towers Watson para ser interpretado como provisão para 
investimentos, aconselhamento jurídico, fiscal ou contábil, ou qualquer outra forma de recomendação, bem como para ser utilizado como ferramenta 
de tomada de decisão. As informações utilizadas nesse material não são baseadas nos requisitos específicos de nenhum plano, entidade ou qualquer 
outra entidade. Assim, este documento não deve ser utilizado para tomadas de decisões de investimento ou outras decisões financeiras sem que antes 
seja consultado um profissional capacitado. 
 
Este documento foi produzido com informações disponíveis à Willis Towers Watson na data de sua criação e não considera dados e eventos posteriores 
à elaboração do material e que podem alterar os resultados aqui apresentados. Desempenho passado não é indicação de resultados futuros. Na 
produção do material a Willis Towers Watson baseou-se em algumas informações fornecidas por terceiros e assumiu completude e confiabilidade 
destes dados. Este documento não pode ser modificado pelo Cliente ou distribuído a terceiros, em sua totalidade ou parcialmente, sem previa 
autorização por escrito da Willis Towers Watson, exceto se exigido por lei. 
 

 

Sobre a Willis Towers Watson 

A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder em consultoria, 
corretagem e soluções, que auxilia os clientes ao redor do mundo a transformar risco em 
oportunidade para crescimento. Com origem em 1828, a Willis Towers Watson conta com 
mais de 45.000 colaboradores apoiando nossos clientes em mais de 140 países e 
mercados. Desenhamos e entregamos soluções que gerenciam riscos, otimizam 
benefícios, desenvolvem talentos, e expandem o poder do capital para proteger e 
fortalecer instituições e indivíduos. Nossa perspectiva única nos permite enxergar as 
conexões críticas entre talentos, ativos e ideias – a fórmula dinâmica que impulsiona o 
desempenho do negócio. Juntos, desbloqueamos potencial.  
Saiba mais em willistowerswatson.com. 
 


