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“Sell in May and Go Away!”. Em certas ocasiões os agentes de mercado assumem certas crenças 

e/ou expectativas que nem sempre tem comprovação empírica, como, por exemplo, que o mês de 

janeiro é positivo para a Bolsa de Valores (a história recente não corrobora essa tese, uma vez que 

desde 2008 a bolsa subiu em 6 ocasiões e recuou em outras 6). No caso do mês de maio, ao 

contrário, as expectativas historicamente tendem a ser mais pessimistas, o que inclusive motiva a 

criação de sentenças anedóticas como a acima, utilizada para advertir os investidores sobre as 

agruras esperadas para o período (que traduzido seria algo como “Venda em maio e afasta-se”). 

Afinal, no período compreendido entre 2008 e 2018, os índices da Bolsa de SP caíram nada menos 

que 9 vezes no referido mês (subindo apenas 2), além de em um passado recente maio ter 

concentrado dois eventos de grande impacto para os ativos financeiros domésticos: a delação da JBS 

em 2017 (IBX -9,4%) e a greve dos caminhoneiros em 2018 (IBX -10,91%). Desse modo, as 

expectativas para o mês não eram as melhores em seu início, o que acabou sendo comprovado pelo 

noticiário local e principalmente internacional, resultando, no pior momento do período, em um 

Ibovespa acumulando queda de 6,6%, abaixo dos 90 mil pontos, e nos índices de renda fixa 

registrando rentabilidades no máximo em linha com a performance do CDI (com exceção do IMA-B5+). 

Porém, mesmo com a queda generalizada das bolsas internacionais causada pelo aumento dos 

temores com os desdobramentos da guerra comercial entre EUA e China, o mercado doméstico 

encontrou fôlego para se recuperar e levou o Ibovespa ao primeiro resultado positivo em maio nos 

últimos 10 anos e a relevantes ganhos para todos os índices de renda fixa, com destaques para as 

altas de 5,20% do IMA-B5+ e 2,17% do IRF-M 1+. 

O humor pesou no front externo durante maio. Mesmo com dados correntes das principais economias 

mostrando robustez (EUA) ou resiliência com toques de recuperação (Zona do Euro) e com os 

discursos dos Bancos Centrais mantendo-se longe de qualquer indicação de aperto monetário à vista, 

os principais mercados de negócios mundiais registraram relevantes perdas no período em 

decorrência do aumento das preocupações com o acirramento da guerra comercial entre China e 

EUA. 

Do lado da economia real, mesmo em um ambiente de menor crescimento se comparado aos anos 

anteriores e de preocupações com a intensidade dessa desaceleração, os dados divulgados durante o 

mês foram de certa forma positivos. A produção industrial alemã surpreendeu ao apresentar 

crescimento de 0,5% (expectativa de contração de 0,5%) e a região da Zona do Euro registrou ligeira 

aceleração em seu PMI (de 51,5 para 51,6), mantendo-se em terreno de expansão econômica (para 

“PMI”, veja a Carta Mensal de Abril”) ancorado principalmente pelas condições sólidas da demanda 
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interna. Além disso, a taxa de desemprego atingiu 7,7%, a menor em 10 anos, e o PIB do primeiro 

trimestre da região registrou crescimento de 0,4% a.a. (esperado 0,3%), com destaque para a retomada do 

crescimento da Itália e maior crescimento da Espanha (0,7%). 

Em relação à China, não foram divulgados dados muito relevantes, somente uma alta no índice de 

inflação ao consumidor causada pela pressão dos preços dos alimentos e uma piora no saldo comercial, com 

superávit de cerca de US$ 14 bilhões (menos de 50% do esperado). Chamou atenção, 

porém, a queda no índice de confiança divulgado no final do mês, causado principalmente pela piora 

no sentimento de demanda externa, reflexo das preocupações com os impactos da guerra comercial 

(era esperado um PMI de 49,9 pontos e o índice registrou 49,4). 

E do lado norte-americano, os dados continuaram apontando para uma economia com crescimento 

sólido, com base em um mercado de trabalho robusto e sem pressões inflacionárias. Importante 

mencionar que a respeito da inflação, o PCE (índice inflação da cesta de consumo das famílias) 

apresentou recuo nas últimas leituras, fato que foi encarado pelo FED como causado por fatores 

temporários e que, desse modo, não ensejam maiores preocupações, estando a sua política monetária 

atual adequada. 

“When you are the “Piggy Bank” Nation that foreign countries have been robbing and deceiving for 

years, the word TARIFF is a beautiful word indeed! Others must treat the United States fairly and 

with respect - We are no longer the “fools” of the past!” (transcrição original de postagem do 

Presidente Donald Trump no Twitter em 1/6/2019). 

Apesar da frase acima ter sido “twittada” por Donald Trump já em junho, ela demonstra a postura que 

foi adotada pelo presidente em maio em relação à guerra comercial com a China. No começo do mês, 

após o governo chinês propor alterações nos termos que estavam sendo negociados entre os países, 

Trump anunciou, de maneira inesperada, o aumento das tarifas de 10% para 25% sobre US$ 200 

bilhões em bens produzidos na China, além de indicar que estava estudando aumentar as tarifas sobre 

mais US$ 300 bilhões, o que significaria taxação adicional sobre praticamente todo o volume 

importado pelo país. Em resposta, a mídia estatal chinesa afirmou que Trump não deveria subestimar a 

capacidade de Pequim promover retaliação para defender seus interesses, ao mesmo tempo em que 

os membros do governo sugeriram que poderiam restringir a venda aos americanos de elementos 

químicos vitais para a fabricação de equipamentos militares, celulares, chips e baterias (elementos que 

a China tem praticamente o monopólio global de produção). 

Esse recrudescimento das tensões comercias foi decisivo para piorar o humor nos mercados e 

aumentar as preocupações com o desaquecimento da economia global. Como resultado, o movimento 

de inversão da curva das treasuries (ocasião em que as taxas dos títulos de curto prazo pagam mais 

do que as taxas dos de longo prazo – ver “Informe Especial” publicado em março) se aprofundou ao 

maior nível dos últimos doze anos e derrubou as bolsas mundiais. No fechamento do mês, o S&P 

recuou 6,58%, MSCI World caiu 6,08% e DAX (Alemanha) -5%. 

No cenário doméstico, não houve avanços relevantes na agenda econômica do governo, 

principalmente no tocante à reforma da previdência, e os dados da economia continuaram mostrando 

a lenta recuperação da atividade. Nesse sentido, chamou a atenção a expressiva queda das taxas dos 

títulos do governo atrelados à variação do IPCA (NTN-B), especialmente nos de prazos mais longos. 
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Não houve praticamente nenhum fato novo que chancelasse esse movimento, sendo que, no máximo, 

o governo conseguiu durante o mês “tirar da sala o bode” que ele mesmo tinha colocado. Conforme 

comentamos nas últimas Cartas Mensais, a dificuldade na comunicação do governo, sua anêmica 

articulação e o desgaste gerado por eventos paralelos colocaram a paciência dos agentes à prova e 

provocaram um período de “esperar para ver nos mercados”. O que se percebeu foi que os 

investidores já não estavam mais dispostos a confiar de olhos fechados na aprovação das reformas, 

desconsiderando os desencontros do governo e da base aliada, bancando assim as apostas no “Brasil 

que dará certo” de qualquer jeito. E o que vimos em maio foi que o governo apenas conseguiu alinhar 

um pouco o discurso e deixou de dar as “caneladas” da agenda ideológica vistas nos últimos meses, 

sem, no entanto, promover nada de relevante em termos da aprovação da reforma. Não que um menor 

embate com o Congresso e o chamado “Pacto dos Três Poderes” promovido pelo presidente 

Bolsonaro através de um jantar com os presidentes da Câmara, Senado e STF, não tenham sido 

positivos, mas pareceram insuficientes para explicar a queda acentuada das taxas de juros dos títulos 

públicos. 

Para não deixar de comentar sobre os dados da economia real, o PIB do primeiro trimestre recou 

0,20% sobre o trimestre anterior, dentro do esperado, e reforçou a avaliação de que a atividade 

econômica encontra-se muito enfraquecida. Como consequência dessa letargia da economia, o 

relatório Focus tem consistentemente registrado queda nas expectativas para o PIB de 2019 e após 

14 semanas consecutivas de ajuste para baixo, a última leitura de maio registrava a perspectiva de 

apenas 1,13% de crescimento no ano para a economia do país. 

Na renda fixa, como comentado, as taxas de juros dos títulos atreladas à variação do IPCA registraram 

relevantes recuos. Com exceção dos títulos com vencimentos nos próximos 2 anos, todos os demais 

vencimentos recuaram mais de 30 bps, chegando a quedas entre 40bps na parte intermediária da 

curva. Isso levou as taxas de juros dos papéis com vencimento entre 2030 e 2040 para baixo de 4%, 

deixando as taxas dos mais longos próximo desses níveis (4,10%). O movimento nas taxas dos títulos 

prefixados foi mais modesto, mas os níveis praticados deixam evidente a aposta dos agentes que a 

Selic deverá recuar nos próximos meses e que a mesma não subirá acima do nível atual (6,5%) antes 

de 2021. No fechamento, todos os índices registraram ganhos sobre o CDI, com destaque para o IRFM 1+ 

(2,17%) e para o IMA-B 5+ (5,20%). 

No mercado de renda variável, como exposto, os índices da Bolsa de São Paulo se recuperaram após 

registrarem no pior momento do período quedas acumuladas acima de 6% (Ibovespa abaixo dos 90 

mil pontos). Se considerarmos os movimentos nos títulos de renda fixa, a recuperação do Bolsa faz 

sentido uma vez que a suposta melhora nos fundamentos enxergada pelos investidores (que fez as 

taxas dos títulos públicos recuar) deveria afetar também o mercado acionário, valorizando as ações. 

No entanto, parece-nos que a Bolsa andou menos proporcionalmente do que as NTN-B, indicando que 

algum dos mercados parece tecnicamente fora de preço (tendemos a acreditar que são as NTN-B). 

No fim do período, o Ibovespa encerrou o mês com a primeira alta para um mês de maio em 10 anos, a 

97.030 pontos (+o 0,70%), enquanto o IBrX subiu 1,14%. O IDIV foi novamente o destaque de alta do 

mês e com alta de 3,14% já apresenta prêmio de mais de 4 pontos percentuais em relação ao 

Ibovespa e IBrX. 
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Indicadores de Mercado 

Renda Fixa 

 Mêsl YTD 12M 24M 

CDI 0,54% 2.59% 6.40% 14.71% 

IMA Geral 1.84% 5.78% 13.86% 24.85% 

IMA-S 0.54% 2.60% 6.42% 14.92% 

IRF-M 1.77% 4.72% 13.38% 26.08% 

IRF-M 1 0.68% 2.72% 7.20% 16.26% 

IRF-M 1+ 2.17% 5.48% 15.92% 29.98% 

IMA-B 3.66%     11.06% 24.00% 35.17% 

IMA-B 5  1.39% 5.47% 13.41% 24.98% 

IMA-B 5+ 5.20% 15.29% 32.91% 42.78% 
 

Renda Variável 

 Abril YTD 12M 24M 

IBOV 0.70%  10.40% 27.55% 53.47% 

IBrX 1.14% 11.04% 29.39% 54.48% 

IDIV 3.4% 15.08% 38.83% 55.61% 

SMLL 1.97% 11.47% 30.04% 51.65% 

S&P500 USD -6.58% 9.78% 2.31% 13.95% 

S&P500 BRL -6.69% 11.65% 8.12% 36.81% 

MSCI WORLD 

USD -6.08% 8.62% -1.78% 6.88% 

MSCI WORLD 

BRL -6.19% 10.46% 3.80% 28.31% 
 

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 2.84% 0.06 01/07/2019 6.37% 0.10 01/01/2021 6.46% -0.61 

15/05/2021 2.88% -0.18 01/10/2019 6.40% 0.01 01/01/2023 7.47% -0.65 

15/08/2022 3.26% -0.36 01/01/2020 6.43% -0.07 01/01/2025 8.01% -0.58 

15/05/2023 3.46% -0.37 01/04/2020 6.51% -0.05 01/01/2027 8.32% -0.54 

15/08/2024 3.68% -0.38 01/07/2020 6,69% -0.06 01/01/2029 8.47% -0.49 

15/08/2026 3.75% -0.40 01/10/2020 6,90% -0.07    

15/08/2028 3.84% -0.39 01/01/2021 7,11% -0.05 DI FUTURO 

15/08/2030 3.83% -0.41 01/07/2021 7.50% -0.00 Venc. Taxa Var. mês 

15/05/2035 3.94% -0.43 01/01/2022 7.80% 0.01 DI JAN 20 6.28% -0.22 

15/08/2040 3,99% -0,38 01/07/2022 8.04% -0.02 DI JAN 21 6.49% -0.63 

15/05/2045 4,14% -0.33 01/01/2023 8.26% -0.02 DI JAN 23 7.55% -0.67 

15/08/2050 4.13% -0.34  01/01/2025 9.12% -0.14  DI JAN 25 8.13% -0.61 
 

Inflação 

 Mês  Janeiro YTD 2018 

IPCA 0,27%  0.57% 2.36% 3.75% 

INPC 0,31% 0,60% 2,61% 3,43% 

IGP-M 0,45% 0,92% 3,57% 7.55% 

IGP-DI 0,36% 0,90% 3,70% 7.10% 
 

Câmbio / Juros EUA 

 Variação 

 Fech. Mês YTD 12M 24M 

USD 3,94 -0.12% 1.70% 5.68% 20.06% 

Euro 4.39 -0,59% -1.02% 2.00% 19.31% 

CDS Brasil NY 171,38 3,92% -12,93% -14,28% -28.28% 

Treasury 10Y 2.14% -0.40       
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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. 
 


