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A boa performance dos ativos e o otimismo (“cauteloso”) dos investidores observados no último 

trimestre de 2018 também estiveram presentes em janeiro no mercado doméstico. Ao longo dos 

últimos meses, principalmente em dezembro e na virada do ano, percebeu-se uma intensificação na 

volatilidade nos mercados internacionais, em resposta às incertezas quanto ao crescimento mundial e 

a desafios localizados (shut-down nos EUA, Brexit no Reino Unido, etc.), comportamento que 

alcançou os mercados emergentes, mas que de certa forma passou ao largo do Brasil. Não que o 

país não esteja conectado à economia global e não seja impactado pelos movimentos dos principais 

mercados, mas as expectativas positivas com o andamento das reformas estruturais e, em um 

segundo momento com a recuperação da atividade, têm proporcionado um descolamento da 

performance dos ativos locais em relação aos externos. A bem da verdade, o mercado internacional 

até passou por um movimento de recuperação durante o mês, mas esse movimento serviu mais para 

corroborar o ambiente de “bom humor” já existente por aqui do que para determina-lo. Assim, mais 

uma vez os ativos de risco proporcionaram boas rentabilidades para os investidores, com alta na 

bolsa e queda nos juros, com destaque para o IMA-B 5+ (6,61%), IRF-M 1+ (1,71%) e Ibovespa 

(10,82%). 

No front externo, em meio às discussões intensas no parlamento inglês acerca do Brexit e às 

avaliações sobre a performance da economia chinesa (PIB em 2018 cresceu 6,6%, e embora tenha 

sido o menor nível em 28 anos, atingiu a meta do governo), foram as notícias provenientes da 20th 

Street NW em Washington (EUA) um dos principais motores para o comportamento dos mercados 

mundiais. Foi de lá, da sede do FED (Banco Central dos EUA), que Jerome Powell (presidente) e o 

board da autoridade monetária apresentaram uma mudança de retórica para os próximos passos do 

política monetária norte-americana. 

“Os falcões deixaram o prédio!” 

Essa foi a frase escolhida por um grande banco americano para descrever a reunião do FOMC 

(similar ao nosso COPOM) realizada na última semana de janeiro. Apenas para contextualizar a 

sentença, geralmente a imagem do falcão é associada a uma postura mais dura do BC na condução 

da política monetária, enquanto a figura do pombo a uma postura mais branda (é daí que saem os 

adjetivos hawkish e dovish, já utilizados em relatórios anteriores). Dessa maneira, ao indicar que os 

“falcões deixaram o prédio”, o banco resumiu a mensagem dada no comunicado divulgado no qual a 

autoridade indicava que teria uma postura mais paciente e branda no ciclo de aperto monetário.  

Já a partir de outubro do ano passado, os diretores do FED vinham adotando um tom mais cauteloso 

em relação à condução da política monetária, indicando que o juro básico já estaria próximo ao nível 
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considerado neutro (aquele que permite a economia crescer dentro se seu potencial sem pressão 

inflacionária), mas não o suficiente para assegurar uma mudança substancial no cenário traçado de 

altas de juros ao longo de 2019. Foi a partir da entrevista dada por J. Powell no começo de janeiro 

que os sinais começaram a indicar uma guinada na comunicação da autoridade e que foi 

concretizada com a reunião do dia 30 comentada acima. A postura mais cautelosa do FED, 

condicionando os movimentos da política monetária à evolução futura da economia, pôde ser 

percebida através da retirada do comunicado de trechos que indicavam que alguns aumentos 

graduais de juros eram compatíveis com o cenário e ao reconhecer que precisaria fazer ajuste no 

ritmo de normalização (redução) de seu balanço (lembrando que o processo de redução do balanço 

tem efeito similar à alta de juros). Era essa sinalização que o mercado esperava para reverter parte 

das perdas sofridas pelas bolsas em dezembro e com isso abriu espaço para o S&P500 (7,87%) e o 

DJI (7,17%) apresentarem relevantes ganhos no período. 

No cenário doméstico, as perspectivas favoráveis em relação ao andamento das reformas estruturais 

prevaleceram sobre alguns tropeços políticos do novo governo. Esse humor mais favorável 

possibilitou que o mercado continuasse operando no modo “otimismo cauteloso”, o que significou 

certo descolamento da perfomance do mercado local em relação aos demais ao longo dos últimos 

meses. Uma forma de se evidenciar mais claramente esse descolamento, assim como a melhora em 

janeiro provocada pela nova postura do BC norte-americano (comentada acima), é a evolução da 

taxa média de risco das economias emergentes capturado pelo EMBI+ (calculado pelo JPM). Esse 

indicador apresenta o diferencial de juros que os títulos dos emergentes estão pagando na média em 

relação aos títulos norte-americanos e representam, dessa forma, a aversão ao risco do investidor 

(quanto maior a aversão ao risco, maior a taxa de juros demandada para investir nos países 

emergentes). No segundo semestre de 2018, a média do EMBI+ foi de 410 pontos, ou seja, os títulos 

dos mercados emergentes pagavam em média 4,1 pontos percentuais a mais do que os títulos dos 

EUA. Esse índice em janeiro recuou para cerca de 380, indicando claramente que a aversão global ao 

risco diminuiu. Interessante também fazer essa análise traçando a diferença de juros pagos pelo 

Brasil em relação aos países emergentes. A diferença que ao longo do segundo semestre chegou a 

ser de -50 pontos, agora em janeiro alcançou -150 pontos, o que significa que o Brasil está melhor 

avaliado do que a média dos emergentes (uma vez que pode pagar 1,5 pontos percentuais a menos 

do que aqueles). 

Infelizmente esse certo otimismo ainda não se refletiu na economia real, uma vez que permanece a 

trajetória de recuperação gradual da atividade. A taxa de desemprego continua elevada (PNAD 

contínua) e a melhora observada no segundo semestre se concentrou mais nas vagas de “menor 

qualidade” e com salários relativos mais baixos (os dados do CAGED são levemente melhores). Do 

lado da indústria, o desempenho nos últimos meses do ano frustrou as expectativas e a produção 

industrial encerrou 2018 com avanço de 1,1%, abaixo do crescimento observado em 2017 (2,5%). 

Independentemente dos resultados da atividade continuarem mostrando que a economia cresce 

devagar, os investidores anteciparam a melhora que pode ser gerada com a adoção da agenda de 

reformas e as “colocaram no preço” dos ativos. Assim, o mês foi de recuo nas taxas de juros nominais 

e reais, valorização do Real e alta para Bolsa. 

No segmento de renda fixa, as taxas de juros dos títulos atrelados ao IPCA registraram recuo médio 

de cerca de 50 bps e fizeram com que o IMA-B5+ valorizasse 6,61%. O mesmo comportamento foi 

observado na curva de juros nominais, que com recuo médio das taxas dos títulos mais longos de 40 

bps levou o IRF-M1+ a render 1,71%. 
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Há alguns anos havia uma máxima no mercado que janeiro era mês de alta para a bolsa. Embora isso 

tenha ocorrido nos últimos 3 anos, a história não corrobora a “lenda”, uma vez que desde o ano 2000, 

a bolsa subiu em 8 ocasiões contra o recuo em 11 meses. De qualquer maneira, o primeiro mês de 

2019 foi um período de relevantes ganhos para o mercado acionário, mesmo considerando o tombo 

de 10,6% das ações ON da Vale (participação de 8,6% no Ibovespa e 7,7% no IBrX). Todos os índices 

setoriais da B3 apresentaram valorização, com destaque para o Índice de Utilities (+18,8%) e o Índice 

Financeiro (+13,8%). Dos índices amplos, Ibovespa e IBrX andaram juntos e se valorizaram próximo a 

11% (10,8% e 10,7%, respectivamente). 

Visão da área de Investimentos da Willis Tower Watson 

Nossa visão sobre os investimentos para o ano de 2019 continua construtiva (com certa cautela) e 

praticamente não mudou em relação ao que comentamos anteriormente. A economia continuará se 

recuperando a passos lentos ao longo do ano e um sucesso das reformas poderá trazer o país para 

um ciclo virtuoso, com melhora da confiança traduzindo-se em elevação do consumo e dos 

investimentos. O mercado já “colocou no preço” dos ativos parte do efeito positivo que seria gerado 

pela aprovação das reformas e, desse modo, elas precisam acontecer para chancelar os ganhos 

gerados nos últimos meses. 

Renda Fixa: continuamos acreditando que seria adequado diminuir parcela atrelada ao CDI/SELIC e 

alongar posições em ativos prefixados e atrelados à variação do IPCA. Fundos Multimercados 

enquadrados na Res. 4.661 com baixa volatilidade podem ser uma opção para rentabilizar melhor 

essa parcela do investimento. Por sua vez, o IMA-B5+ é e tem sido fonte importante de retorno, mas o 

nível atual das taxas pode indicar situação de risco assimétrico. Ativos com viés positivo: IRF-M, IMAB5 e IMA-B 

5+ (esse último com cautela). 

Renda Variável: ainda acreditamos que será o segmento que terá melhor performance no ano e 

apesar da alta registrada em janeiro, ainda há espaço para ganhos adicionais (por volta de 10% a 

15%). Primeiro efeito “rally no Índice” parece ter ocorrido até outubro de 2018, momento a partir do 

qual outros índices setoriais passaram a recuperar parte das diferenças. Há expectativa de um novo 

rally desse tipo durante o ano. 

Estruturados: sempre acreditamos nesse segmento como um elemento importante de diversificação 

da carteira. Para 2019 continuamos sugerindo alocação em fundos multimercados com estratégia 

Macro, com volatilidade por volta de 4% a.a. ou mais e em casas especializadas. 

Investimento no Exterior: a nova perspectiva para os juros nos EUA (com postura mais cautelosa do 

FED) trouxe melhores expectativas para o mercado de renda fixa internacional. No entanto, as 

estratégias em ações globais sem hedge concentram nossas recomendações. 
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Indicadores de Mercado 

Renda Fixa 

 Mêsl YTD 12M 24M 

CDI 0,54% 0,54% 6.43% 16.64% 

IMA Geral 1.91% 1.91% 10.22% 24.31% 

IMA-S 0.54% 0.54% 6.43% 16.89% 

IRF-M 1.39% 1.39% 10.86% 26.57% 

IRF-M 1 0.58% 0.58% 7.01% 18.31% 

IRF-M 1+ 1.71% 1.71% 12.48% 29.83% 

IMA-B 4.37%      4.37% 14.05% 30.35% 

IMA-B 5  1.54% 1.54% 10.17% 24.00% 

IMA-B 5+ 6.61% 6.61% 17.06% 35.30% 
 

Renda Variável 

 Abril YTD 12M 24M 

IBOV 10.82%  10.82% 14.99% 47.92% 

IBrX 10.71% 10.71% 15.71% 49.46% 

IDIV 12.48% 12.48% 18.80% 51.96% 

SMLL 9.41% 9.41% 13.08% 59.48% 

S&P500 USD 7.87% 7.87% -5.24% 18.60%  

S&P500 BRL 1.66% 1.66% 9.32% 36.85% 

MSCI WORLD 

USD 7.68% 7.68% -9.21% 13.29% 

MSCI WORLD 

BRL 1.48% 1.48% 4.74% 30.72% 
 

Títulos Públicos Federais e DI Futuro 

NTN-B 

 

LTN  LTN 

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

Ago-20 2.69% -0.35 Abr-19 6.38% 0.00 Jan-21 7.00% -0.38 

Mai-21 3.12% -0.32 Jul-19 6.36% -0.06 Jan-23 8.06% -0.46 

Ago-22 3.66% -0.42 Out-19 6.38% -0.12 Jan-25 8.51% -0.52 

Mai-23 3.83% -0.40 Jan-20 6.38% -0.19 Jan-27 8.77% -0.41 

Ago-24 4.05% -0.38 Abr-20 6.49% -0.23 Jan-29 8.88% -0.35 

Ago-26 4.15% -0.42 Jul-20 6.64% -0.29    

Ago-28 4.22% -0.45 Out-20 6.85% -0.33 DI FUTURO 

Ago-30 4.25% -0.51 Jan-21 7.03% -0.36 Venc. Taxa Var. mês 

Maio-35 4.40% -0.50 Jul-21 7.36% -0.43 DI JAN 20 6.38% -0.18 

Ago-40 4.40% -0,52 Jan-22 7.68% -0.43 DI JAN 21 7.00% -0.37 

Mai-45 4.50% -0.47 Jul-22 7.95% -0.42 DI JAN 23 8.10% -0.43 

Ago-50 4.48% -0.49  Jan-23 8.23% -0.40  DI JAN 25 8.64% -0.45 

Mai-55 4.46% -0.48  Jan-25 9.33% -0.36  DI JAN 27 8.97% -0.44 
 

Inflação 

 Mês  Janeiro YTD 2018 

IPCA 0.41%  0,15% 0,41% 3.75% 

INPC 0,40% 0,14% 0,40% 3.43% 

IGP-M 0.01% -1.08% 0.01% 7.55% 

IGP-DI 0.27% -0.45% 0.27% 7.10% 
 

Câmbio / Juros EUA 

 Variação 

 Fech. Mês YTD 12M 24M 

USD 3.65 -5.75% -5.75% 15.37% 15.39% 

Euro 4.19 -5.55% -5.55% 7.22%  23.08% 

CDS Brasil NY 157.80 -19.83% -19.83% 14.12% -36.50% 

Treasury 10Y 2.63% -0.06       
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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. 
 


