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“Uma tela, dois filmes”. Em seu livro “Ganhar de lavada – Persuasão em um mundo onde os fatos não 

importam”, o escritor e cartunista Scott Adams comentou que há certas ocasiões políticas em que o 

mesmo fato é avaliado de forma diametralmente oposta, tal como duas pessoas que ao olharem a 

mesma tela de cinema, assistem a filmes totalmente diferentes. Internacionalmente conhecido como o 

criador de Dilbert, personagem de tirinhas que satirizam o cotidiano do mundo corporativo, Scott 

Adams foi uma das primeiras figuras públicas a prever a vitória de Donald Trump quando estatísticas 

apontavam que suas chances de ganhar eram de cerca de 2%. 

Ao longo dos últimos meses tem crescido as discussões sobre as diferenças observadas entre os 

mercados de juros e de ações nos EUA. Se por um lado os juros pagos pelas treasuries (títulos 

emitidos pelo governo americano) vêm caindo consistentemente na esteira dos temores de uma 

recessão, os índices acionários batem recordes históricos de pontuação sugerindo que o crescimento 

econômico continuará. Somente em junho, as taxas das treasuries de 10 anos mergulharam 54 pontos 

base, se aproximando do nível de 2% a.a., enquanto o índice S&P valorizou-se 6,89% e bateu novos 

recordes ao longo do mês. Diante dessa aparente discrepância, não é de se estranhar que alguns 

analistas enxerguem essa situação como aquela apontada no livro de Scott Adams, uma vez que os 

investidores estariam diante de uma mesma tela, a performance da economia norte-americana, porém 

produzindo comportamentos distintos nos mercados, como se estivessem vendo coisas diferentes. E 

se quisermos, também é possível usar a mesma avaliação para o comportamento do mercado 

doméstico, uma vez que diante de uma tela que apresenta uma atividade econômica anêmica no país 

os investidores conseguem ver um filme que leva o Ibovespa acima de 100 mil pontos (mais fácil de 

explicar) e que chancela taxas de juros das NTN-B longas a 3,74%, mais difícil de compreender diante 

da nossa realidade fiscal. Independente das explicações, junho foi mais um mês de relevantes ganhos 

para os ativos locais e internacionais, com destaque para a performance do IMA-B5+ (5,06%), SMLL 

(6,99%) e MSCI World (6,46%). 

No front externo, junho trouxe discursos de vários Bancos Centrais com sinais de afrouxamento de 

suas políticas monetárias. Na Zona do Euro e no Japão, BCE e BOJ sinalizaram que podem adotar 

estímulos adicionais no curto prazo se o cenário piorar e/ou a economia não reagir conforme 

esperado, enquanto o PBoC (China) continua afrouxando sua política. Nos EUA, veio do FED o sinal 

mais importante de mudança para o mercado. A autoridade monetária passou a indicar que “monitora 

atentamente” as implicações do aumento de risco para o cenário e que se encontra pronta para agir 

se necessário. Como historicamente esse tipo de mudança promovida na comunicação indica 

disposição do Banco Central em alterar os juros no curto prazo, na prática os agentes de mercado 

agora esperam corte nos juros já na próxima reunião em julho.  
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“Equity market appear to believe in Goldilocks, but the bond market sounds like it´s telling us 

about the three bears” 

A frase acima foi retirada de um relatório de um grande gestor internacional de recursos e apresenta 

sua avaliação sobre a aparente dicotomia que se encontra entre o mercado de ações e o de bonds 

norte-americano. De um lado, o mercado acionário parece indicar que há a expectativa de um 

crescimento global saudável, que as políticas monetárias continuarão acomodatícias e que uma 

Guerra Comercial mais severa será evitada. Por outro lado, o mercado de bonds indica que os dados 

econômicos em geral estão enfraquecendo, que a inflação corrente e as expectativas continuam 

recuando (evidenciando a fraqueza da economia) e que uma piora nas condições do comércio 

internacional ainda é possível. Mas então, como avaliar essa aparente dissintonia? A primeira 

possibilidade é que um dos dois mercados esteja errado. De fato, é possível dizer que parte da queda 

observada nas taxas de juros dos títulos do governo dos EUA se deva à queda de braço promovida 

entre os investidores e o FED, claramente com os primeiros forçando a autoridade monetária a cortar 

juros mais rapidamente. No entanto, a queda nas taxas já está ocorrendo há vários meses e tem um 

caráter legítimo de preocupação com o futuro da economia. Já o mercado acionário tem batido 

sucessivos recordes em resposta a uma atividade econômica corrente robusta, apoiada em um forte 

mercado de trabalho e em relevantes resultados das empresas. Assim, parece que descontados 

alguns excessos, não é possível afirmar que um dos mercados esteja necessariamente errado, 

restando apenas concluirmos que ambas as histórias fazem sentido se o mercado de bônus estiver 

focado em um “ataque” preventivo do FED frente à expectativa de recessão (derrubando taxas) e se o 

mercado acionário estiver prevendo que o BC será bem-sucedido em sua tática. 

Outro assunto que tem deixado os investidores mais cautelosos é a guerra comercial entre China e os 

Estados Unidos. Como é de conhecimento geral esse clima de tensão internacional afeta o humor dos 

agentes econômicos de todo mundo, podendo provocar fuga de capital dos países em questão e 

afetando diretamente a balança comercial das duas maiores potências econômicas do mundo .Tendo 

em vista esse cenário, os bancos centrais chinês e americano já sinalizaram a possibilidade de 

estimular a economia dos países em questão via corte nas taxas de juros (política monetária 

expansionista), medida que tende a causar desvalorização nas moedas desses países (ceteris 

paribus), e que vai de encontro com a intenção do PBoC de deixar o Renminbi mais competitivo para 

estimular a exportações da China. Apesar desse clima de tensão, o mês teve um desfecho positivo 

(para os otimistas) quando Xi Jinping, presidente chinês, mostrou sua intenção de encerrar esse 

impasse ao propor mudanças no acordo comercial entre China e os EUA. As principais condições são: 

reduzir as tarifas de importação sobre produtos chineses e permitir a operação da Huawei em solo 

americano. Se Trump acatar esse pedido, é razoável esperar que os efeitos negativos da guerra 

comercial sobre o crescimento da economia global serão reduzidos. 

O crescimento da economia mundial continua tímido, e conforme mencionado anteriormente, os 

bancos centrais de muitos dos G20 estão manifestando suas intenções de adotar posturas mais 

dovish, e em sua maioria, isso se dará via corte de juros. 

No tocante ao cenário doméstico, a atividade segue crescendo em ritmo lento, pela primeira vez a 

pesquisa FOCUS indica o PIB 2019 em um nível inferior a 1%. O mercado de trabalho também está 

desaquecido, com a divulgação dos dados de trabalho pelo CAGED, referente ao mês de maio, 

observa-se uma criação líquida de 32,1 mil postos de trabalho (formal), ou seja, desaceleração de 4,5% 
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em relação ao mesmo mês do ano anterior. Dessa forma, a esperança para retomada do crescimento econômico 

brasileiro continua apoiada na aprovação da Reforma, cujo relatório, deve ser votado na 

Câmara antes do recesso parlamentar (18/07), conforme acredita Rodrigo Maia. Nesse cenário, o 

Senado retomaria a discussão após o recesso e deveria encerrar a votação em 60 dias. O termômetro 

da previdência mostra que ainda são necessários mais 73 de 135 votos (dos votos indefinidos) para 

que a mesma seja aprovada, o que parece bem plausível. Se aprovada a Reforma, conforme o relatório 

atualmente em discussão, está prevista uma economia de R$ 913,4 bilhões ao longo dos seus 

primeiros 10 anos de vigência, ante R$ 1,2 trilhões indicados pela proposta original. Esse número é 

considerado animador pelo mercado, mesmo contendo R$ 50 bilhões referentes ao aumento do 

CSLL. 

Foi divulgada a ata do Copom em junho, indicando que, embora o nível corrente da Selic seja 

adequado para a conjuntura em que o país se encontra, com inflação baixa e capacidade ociosa, há 

espaço para novos cortes na taxa básica de juros em caso de aprovação das reformas estruturais, 

com intuito de estimular o crescimento. Atualmente observamos projeções de instituições financeiras 

variando entre 5,25% a.a. e 5,75% a.a. para o fim de 2019. 

O mercado acionário doméstico tem reagido positivamente a essas expectativas. A Bolsa chegou a 

romper a marca dos 100 mil pontos, com destaque para SMLL (6,99%), IBrX (4,10%) e IBOV (4,06%). 

Já no segmento de renda fixa, o que chama atenção é o movimento contínuo de queda das taxas dos 

títulos atrelados à inflação (NTN-B) que vem sendo observado já há alguns meses, com todos os 

títulos recuando pelo menos 30 bps. Os vencimentos de 2020 a 2030 em média estão rendendo 

2,86%, os papeis de 2030 a 2040 cerca de 3,53% e os de 2040 em diante rendendo 

aproximadamente 3,74%. Apesar desses movimentos, o IMA-B5+ se destacou ao avançar 4,45%. Por 

fim, no campo dos prefixados, destaque para o IRF-M 1+ (2,72%). 
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Indicadores de Mercado 

Renda Fixa 

 Mêsl YTD 12M 24M 

CDI 0,47% 3,07% 6.40% 14.40% 

IMA Geral 2.00% 7.90% 16.19% 26.01% 

IMA-S 0.47% 3.08% 6.42% 14.51% 

IRF-M 2.16% 6.98% 16.12% 26.62% 

IRF-M 1 0.58% 3.32% 7.38% 15.86% 

IRF-M 1+ 2.72% 8.35% 19.68% 30.90% 

IMA-B 3.73%     15.21% 29.21% 39.33% 

IMA-B 5  1.72% 7.28% 14.86% 26.22% 

IMA-B 5+ 4.45% 21.12% 41.50% 49.15% 
 

Renda Variável 

 Abril YTD 12M 24M 

IBOV 4.06%  14.88% 41.40% 64.79% 

IBrX 4.10% 15.59% 43.22% 65.56% 

IDIV 3.11% 18.67% 49.24% 63.40% 

SMLL 6.99% 19.26% 41.99% 64.11% 

S&P500 USD 6.89% 17.35% 8.03% 20.84% 

S&P500 BRL 3.95% 16.06% 9.75% 38.80% 

MSCI WORLD 

USD 6.46% 15.63% 4.31% 13.36% 

MSCI WORLD 

BRL 3.52% 14.36% 5.97% 30.22% 
 

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 2.44% -0,40 01/07/2019 6.42% 0.01 01/01/2021 5.87% -0.59 

15/05/2021 2.37% -0,51 01/10/2019 6.24% -0.10 01/01/2023 6.60% -0.87 

15/08/2022 2.69% -0.57 01/01/2020 5.96% -0.28 01/01/2025 7.00% -1.02 

15/05/2023 2.84% -0.62 01/04/2020 5.85% -0.36 01/01/2027 7.28% -1.04 

15/08/2024 3.05% -0.63 01/07/2020 5,81% -0.43 01/01/2029 7.46% -1.02 

15/08/2026 3.21% -0.54 01/10/2020 5,82% -0.53    

15/08/2028 3.39% -0.45 01/01/2021 5,89% -0.62 DI FUTURO 

15/08/2030 3.42% -0.41 01/07/2021 6.04% -0.77 Venc. Taxa Var. mês 

15/05/2035 3.55% -0.39 01/01/2022 6.30% -0.81 DI JAN 20 6.00% -0.29 

15/08/2040 3,63% -0,36 01/07/2022 6.48% -0.87 DI JAN 21 5.88% -0.61 

15/05/2045 3,79% -0.35 01/01/2023 6.66% -0.90 DI JAN 23 6.66% -0.89 

15/08/2050 3.78% -0.35  01/01/2025 7.37% -1.04  DI JAN 25 7.15% -0.98 

        DI JAN 27 7.47% -1.02 
 

Inflação 

 Mês  Janeiro YTD 2018 

IPCA 0.01%  0,13% 2,23% 3,75% 

INPC 0,16% 0,15% 2,61% 3,43% 

IGP-M 0,80% 0,45% 4,39% 7,55% 

IGP-DI 0,38% 0,90% 4,13% 7,10% 
 

Câmbio / Juros EUA 

 Variação 

 Fech. Mês YTD 12M 24M 

USD 3,83 -2.75% -1.10% 1.59% 14.87% 

Euro 4.36 -0,80% -1.81% -1.04% 17,20% 

CDS Brasil NY 165,76 -3,28% -15.79% -33.15% -30.82% 

Treasury 10Y 2.00% -0.54       
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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. 
 


