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No mês em que os brasileiros conheceram os detalhes da proposta oficial da reforma da previdência, o ditado 

“Bolsa sobe no boato e cai no fato” mostrou sua cara. No começo de fevereiro, o vazamento de um dos possíveis 

textos da reforma, embora relativizado pelo governo, foi bem recebido pelo mercado, animou a bolsa e derrubou 

os juros (“O Boato”). No dia 20, quando a proposta foi oficialmente apresentada ao Congresso e à população, 

mesmo tendo sido bem avaliada pela estimativa de economia e pela amplitude, não causou grandes “emoções” 

e não foi suficiente para evitar uma realização de lucros que levou o Ibovespa a uma queda de mais de 3% em 

relação ao maior nível registrado no período e ao recuo de 1,86% no fechamento do mês (“O Fato”). Que fique 

claro que não foi a proposta apresentada a motivação para a realização de lucros, uma vez que a mesma se 

mostrou ambiciosa e em condições de atacar a fragilidade fiscal do país. A realização veio devido às evidências 

de que o governo ainda tem muito a fazer para enfrentar e resolver seu maior desafio, a articulação política e a 

construção de uma base de apoio, uma vez que as declarações desencontradas de membros do governo e 

alguns eventos, como o desgaste gerado com a demissão do ex-ministro Gustavo Bebianno, mostraram que a 

experiência e a articulação necessárias, da equipe e de seus líderes, estão longe das ideais ou mesma das 

necessárias. Assim, em um ambiente de cautela positiva após meses de valorização dos ativos, os investidores 

operaram no típico comportamento de “compasso de espera”, o que resultou em pouco espaço para oscilações 

mais relevantes dos preços, com grande parte dos índices de mercado de renda fixa ficando próximo ao CDI com 

exceção do IRF-M que sofreu na parte longa) e com variações levemente maiores para o dólar (+2,3%) e para a 

própria bolsa (- 1,86%), conforme comentado no front externo, em meio às ainda presentes preocupações com 

o crescimento global diante de números mais fracos da Alemanha / União Europeia, o certo alívio trazido pelo 

FED depois de ter reafirmado a intenção de pausar o processo de normalização da política monetária e a 

possibilidade de um cenário mais favorável para o desfecho da guerra comercial entre China e Estados Unidos 

criaram um pano de fundo benéfico para valorização dos ativos de risco, o que resultou em bons resultados para 

as bolsas mundiais.  

“Participants continued to view a sustained expansion of economic activity, strong labor Market 

conditions, and inflation near the Committee’s symmetric 2 percent objective (…). Concerns about the 

economic outlook were variously attributed to uncertainty or worries about slowing global economic 

growth, including in Europe and China; trade policy; waning fiscal policy stimulus; and the partial 

government shutdown”. 

A frase acima retirada da Ata da última reunião do FED, divulgada em fevereiro, resume a dinâmica das notícias 

internacionais nos últimos meses. De um lado há notícias e dados positivos a serem considerados, mas de outro 

os temores de um crescimento mais tímido da economia global começaram a ganhar contornos mais palpáveis, 

com indicadores recentes abaixo das medições anteriores, assim como das projeções dos analistas. Assim, não 

há como descartar a contínua robustez do mercado de trabalho e o crescimento sólido da economia norte-

americana (com leve moderação esperada para o PIB de 2019), assim como a evolução nas negociações 

comerciais entre China e EUA. Mas o contraponto é dado por uma série de dados negativos como o recuo da 
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produção industrial da Zona do Euro três vezes maior do que o esperado (- 0,9% contra -0,3%), resultando em 

uma contração do setor  manufatureiro da região que não ocorria há 6 anos, e pelo pior resultado do PMI japonês 

em quase três anos, que com 48,5 pontos passou a indicar contração (ver definição de PMI na Carta Mensal de 

novembro). 

 

Ao fim e ao cabo, os investidores buscaram fazer o balanço entre as boas e as más notícias para se posicionarem, 

e como identificaram um leve viés positivo para o resultado, uma vez que ainda há crescimento mundial (embora  

abaixo do observado em períodos anteriores), assim como sinais prospectivos favoráveis com a possível 

resolução em bons termos da guerra comercial entre EUA e China e com o posicionamento mais brando dos 

principais Bancos Centrais mundiais, o mês foi mais um período de ganhos para as bolsas mundiais, com a alta 

de 2,97% do S&P500 e 2,83% do MSCI World. No cenário doméstico, conforme comentado no início dessa carta, 

os detalhes da reforma da previdência apresentados pela equipe econômica foram bem recebidos pelo mercado, 

uma vez que se o texto fosse aprovado sem alteração promoveria uma economia de R$1,16 trilhões em 10 anos. 

Porém, a possibilidade da manutenção do texto, em sua totalidade ou sem grandes desvirtuações, depende 

diretamente da capacidade do governo em construir uma base de apoio sólida, fato que ficou ainda distante de 

se efetivar até o fechamento de fevereiro. A falta de articulação e de experiência do governo e a perda de tempo 

e o desgaste gerado por eventos paralelos drenaram tempo e energia desnecessariamente e atrasaram 

tramitação do texto já no mês. 

É de conhecimento geral e irrestrito que além da reforma ser imperativa para criar condições de atacar a 

fragilidade fiscal do país, ela é condição necessária para que a economia volte ao trilho do crescimento 

sustentável (mesmo que não seja condição suficiente para tal). Sem ela, a dívida interna continuará sua escalada 

explosiva e o governo terá cada vez menos espaço para despender recursos com setores básicos e essenciais 

como educação e saúde, deixando de lado cada vez mais os investimentos que o país precisa. E assim, quanto 

mais demorar a aprovação das reformas estruturais necessárias, mais distante estaremos de uma trajetória mais 

acelerada de recuperação da atividade. Com isso, continuaremos observando números decepcionantes da 

economia, como taxa de desemprego trimestral voltando a 12% (PNAD contínua), queda no faturamento do setor 

de serviços (em 2018 pelo 4º ano consecutivo) e nas vendas do varejo (-2,2% em dez/18) e PIB no máximo em 

torno de 1% (1,1% em 2018). 

Independentemente dos resultados da atividade continuarem mostrando lenta recuperação, sem melhores 

perspectivas caso a reforma não seja aprovada, e da articulação política claudicante do governo, não houve 

espaço para grandes oscilações nos principais mercados domésticos, uma vez que o cenário padrão do mercado 

ainda é que a reforma será aprovada, com estimativa de economia entre R$500bi a R$700bi, o que resultou em 

posturas mais conservadora dos investidores após meses sucessivos de ganhos (ou seja, sem relevantes 

apostas pessimistas nem otimistas). Assim, no segmento de renda fixa as taxas de juros dos títulos atrelados ao 

IPCA registraram pequenas variações, ficando inclusive bem próximas à estabilidade, muito longe do 

comportamento dos últimos meses. Isso fez com que rendessem bem em linha com seus carregos (resultando 

em uma IMA-B de 0,55%). Por sua vez, os ativos prefixados sofreram um pouco mais nos vencimentos mais 

longos, devolvendo parte das expectativas criadas de uma Selic “neutra” menor no futuro. Com isso, o IRF-M 1+ 

rendeu apenas 0,23% e “puxou” a rentabilidade do IRF-M para baixo (+0,29%). 

No mercado de renda variável, após um início de ano de relevantes ganhos, as ações sofreram uma pequena 

correção em seus preços e devolveram parte dos lucros registrados no último trimestre. Assim, sem grandes 
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variações em relação a janeiro, Ibovespa registrou queda de 1,86%, enquanto o IBrX recuou 1,76% (mesmo 

assim ambos acumulam alta de 8,76% no ano). 

Indicadores de Mercado 

Renda Fixa 

 Mêsl YTD 12M 24M 

CDI 0.49% 1.04% 6.41% 16.09% 

IMA Geral 0.48% 2.41% 9.95% 22.66% 

IMA-S 0.49% 1.04% 6.42% 16.34% 

IRF-M 0.29% 1.68% 9.94% 24.71% 

IRF-M 1 0.47% 1.05% 6.88% 17.61% 

IRF-M 1+ 0.23% 1.94% 11.24% 27.52% 

IMA-B 0.55%      4.94% 14.11% 27.58% 

IMA-B 5  0.55% 2.09% 10.10% 23.58% 

IMA-B 5+ 0.55% 7.20% 17.23% 31.22% 
 

Renda Variável 

 Abril YTD 12M 24M 

IBOV -1.86%  8.76% 11.99% 38.42% 

IBrX -1.76% 8.76% 12.88% 39.77% 

IDIV -2.03% 10.20% 17.00% 34.04% 

SMLL -1.82% 7.42% 11.74% 43.22% 

S&P500 USD 2.97% 11.08% 2.60% 17.72%  

S&P500 BRL 5.41% 7.17% 18.21% 42.10% 

MSCI WORLD 

USD 2.83% 10.72% -1.52% 13.17% 

MSCI WORLD 

BRL 5.27% 6.82% 13.46% 36.62% 
 

Títulos Públicos Federais e DI Futuro 

NTN-B 

 

LTN  LTN 

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

Ago-20 2.65% -0.04 Abr-19 6.42% 0.05 Jan-21 7.14% 0.14 

Mai-21 3.06% -0.07 Jul-19 6.36% 0.01 Jan-23 8.19% 0.13 

Ago-22 3.68% 0.02 Out-19 6.43% 0.05 Jan-25 8.67% 0.15 

Mai-23 3.89% 0.07 Jan-20 6.47% 0.09 Jan-27 8.91% 0.15 

Ago-24 4.10% 0.05 Abr-20 6.59% 0.09 Jan-29 9.01% 0.13 

Ago-26 4.14% -0.01 Jul-20 6.77% 0.13    

Ago-28 4.24% -0.02 Out-20 6.97% 0.12 DI FUTURO 

Ago-30 4.24% -0.01 Jan-21 7.17% 0.14 Venc. Taxa Var. mês 

Maio-35 4.37% -0.02 Jul-21 7.53% 0.17 DI JAN 20 6.49% 0.11 

Ago-40 4.38% -0,02 Jan-22 7.80% 0.12 DI JAN 21 7.15% 0.15 

Mai-45 4.51% 0.01 Jul-22 8.06% 0.11 DI JAN 23 8.25% 0.15 

Ago-50 4.49% 0.01  Jan-23 8.33% 0.11  DI JAN 25 8.79% 0.15 

Mai-55 4.47% 0.01  Jan-25 9.41% 0.08  DI JAN 27 9.11% 0.14 
 

Inflação 

 Mês  Janeiro YTD 2018 

IPCA 0.43%  0,32% 0,75% 3.75% 

INPC 0,54% 0,36% 0,90% 3.43% 

IGP-M 0.88% 0.01% 0.89% 7.55% 

IGP-DI 1.25% 0.07% 1.32% 7.10% 
 

Câmbio / Juros EUA 

 Variação 

 Fech. Mês YTD 12M 24M 

USD 3.74 2.37% -3.52% 15.21% 20.71% 

Euro 4.26 1.55% -4.08% 7.56%  30.46% 

CDS Brasil NY 147.99 -6.22% 

¨-

24.81% -0.18% -32.13% 

Treasury 10Y 2.73% 0.10       
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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. 
 


