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“O tempo é senhor da razão!” A frase que ficou famosa em 1992 quando o ex-presidente Fernando 

Collor, às vésperas do impeachment, usava uma camiseta com esses dizeres, era usada com 

frequência pelo ex-deputado Ulysses Guimarães na época do regime militar e atribuída, pelo mesmo, 

ao escritor francês Marcel Proust. Embora haja evidências de que o próprio Proust tenha declarado 

que a frase é uma tradução de um ditado latino, apesar de utiliza-la em sua principal obra “Em busca 

do tempo perdido”, seu significado que após o decorrer de alguns eventos se saberá se estava certo 

ou não com relação a alguma coisa, se encaixa na avaliação dos 100 primeiros dias do governo 

Bolsonaro. Apesar de pouco mais de três meses ser um tempo relativamente curto, as certezas que se 

tinha sobre o governo se confirmaram e as dúvidas realmente se mostraram como dificuldades. Assim, 

se por um lado o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Economia confirmaram as 

boas expectativas que se depositavam sobre eles, as esperadas dificuldades com a articulação e com 

as negociações com o Congresso apareceram e provocaram realização nos mercados (queda da 

bolsa e do Real e alta nas taxas de juros). Com isso, embora os mercados não tenham encerrado 

março em seu pior nível, a bolsa chegou a recuar mais de 8% em relação a seu melhor momento, os 

juros registraram altas de 70ppt (nominal) e 50ppt (real) e o dólar rompeu a marca dos R$4,00. 

No front externo, conforme temos comentado ao longo de nossos últimos comunicados, as leituras 

dos últimos números continuaram confirmando que a economia mundial segue em processo de 

esfriamento, mas mantendo ainda o cenário base de crescimento, mesmo que menor do que em 

outros anos. Não obstante a isso, a divulgação de dados ruins de algumas economias, como o pior 

resultado do PMI do Japão em quase três anos, a contração do setor manufatureiro na Zona do Euro 

pela primeira vez em 6 anos e o flerte da economia alemã com a recessão técnica (fato evitado 

apenas devido à estabilidade do PIB do quarto trimestre de 2018 após a queda no PIB do terceiro), 

têm colocado as equipes econômicas e autoridades monetárias de vários países em alerta e a postos 

para reagirem. 

“Os dados que têm vindo a ser disponibilizados continuaram a ser fracos, em particular no setor 

da indústria transformadora, refletindo o abrandamento da procura externa, a par de alguns 

fatores específicos a nível dos países e dos setores. O impacto desses fatores está a revelar-se 

um pouco mais duradouro, sugerindo que as perspectivas de crescimento no curto prazo serão 

mais fracas do que o anteriormente previsto.” (transcrição original da conferência de impressa do 

BCE – português / Portugal). 

A frase acima retirada da conferência de imprensa realizada após a reunião do Banco central Europeu 

(BCE), em conjunto com as medidas anunciadas pela autoridade monetária, demonstram a 

preocupação dos membros com o arrefecimento da atividade além do esperado. Do mesmo modo, no 

comunicado divulgado após sua reunião, J. Powell (presidente do FED) descartou qualquer 

possibilidade de aperto monetário no curto prazo e indicou que as economias chinesa e europeia se 
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desaceleraram “substancialmente”. E por fim, o premier chinês Li Keqianq anunciou o menor target de 

crescimento para a economia chinesa em três décadas (entre 6,5% e 6%). 

O importante dessa vez é que além dos avisos e prognósticos emitidos desde final de 2018, as 

autoridades passaram a agir com o intuito de inibir uma maior desaceleração de suas economias. (1)  

Do lado do BCE, o comitê anunciou que as taxas seguirão inalteradas até o final de 2019 (ou até 

quando for necessário), que pretende continuar reinvestindo a totalidade dos títulos vincendos 

adquiridos ao longo dos últimos anos (mantendo as condições de liquidez favoráveis) e que será 

lançada uma nova série de operações de refinanciamento trimestrais, com prazo de dois anos, até 

março de 2021. (2) O FED, além de atualizar suas projeções para 2019 descartando altas de juros 

esse ano, anunciou que pretende finalizar o processo de redução de seu balanço, diminuindo a parcela 

de ativos não reinvestidos já a partir de maio (um balanço maior torna as condições de liquidez mais 

favoráveis). (3) O relatório do premier chinês enfatizou que a China irá reagir à meta de crescimento 

menor com novos cortes de juros, manutenção da flexibilidade monetária e uma política fiscal 

“proativa” (com viés expansionista). Essas reações dos bancos centrais abriram espaço para uma 

recuperação dos ativos de risco, resultando em mais um período de ganhos para as bolsas mundiais, 

com a alta de 1,8% do S&P500 e 1% do MSCI World. 

No cenário doméstico, conforme comentado acima, 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 estresse nos mercados. O que ficou claro é que os investidores já 

não estão 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 a verdade é que não faltou boa vontade e entusiasmo dos investidores, na esteira 

da expectativa com as reformas, o que fez a bolsa bater seu recorde histórico de 100.000 pontos no 

dia 18 de março. Mas a evidência das dificuldades na articulação e no diálogo e a existência de uma 

agenda ideológica de parte dos integrantes do governo se impuseram e provocaram uma onda de 

pessimismo nos mercados na última semana do mês. 

Do lado real da economia, os resultados da atividade continuaram mostrando lenta recuperação, com 

leves surpresa positivas do comércio/serviços e contínua frustação do lado da indústria (dados de 

janeiro). As vendas no varejo avançaram em 7 das 8 atividades pesquisadas, o resultado do comércio 

ampliado surpreendeu com crescimento de 1% (contra expectativa de +0,2%) e a Pesquisa Mensal de 

Serviços relativa aos itens mais relacionados ao PIB revelou melhor resultado do que o esperado. 

Porém, a produção industrial recuou 0,8% contra uma expectativa de -0,1% e o mercado de trabalho, 

apesar de um relativo bom aumento no número de ocupados com carteira assinada, ainda se encontra 

no nível de ocupação formal próximo de sua mínima histórica (março de 2012) e uma taxa de 

desemprego de 12,4% (PNAD contínua, taxa trimestral). Dessa maneira, com a fraqueza da atividade 

colaborando para um quadro inflacionário benigno, o COPOM manteve a Selic em 6,5%, alterou sua 

avaliação sobre os riscos inflacionários de assimétrico para simétrico e alimentou a perspectiva dovish 

ao citar a necessidade de um contexto estimativo para a economia. Vale comentar, porém, que 

apesar da fraqueza da atividade e do quadro favorável da inflação, o COPOM reforçou a necessidade 

premente de aprovação das reformas e, por isso, determinou que seus próximos passos serão dados 

com “cautela, serenidade e persistência”. 
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No balanço do mês, os dados da economia somente influenciaram em parte o mercado de juros 

nominal, uma vez que a fraqueza da atividade pode levar o BC a cortar a Selic em um futuro próximo. 

O que movimentou mesmo os negócios foram as notícias de Brasília, ora do Palácio do Planalto, ora do 

Congresso, todas relacionadas às possibilidades de aprovação da reforma da previdência. 

Assim, tanto no segmento de renda fixa quanto no de renda variável, o mês foi marcado por dois 

momentos distintos, com os investidores impulsionando a bolsa e derrubando os juros no primeiro e 

partindo para realização em um movimento de vendas no segundo. No fim do período, pelo menos os 

mercados encerraram o mês distante de seus piores momentos. 

Na renda fixa, as taxas de juros dos títulos prefixados registraram grandes oscilações, recuando até 

0,5ppt no contrato mais longo (IRF-M1+ na ocasião 1,2%), para depois devolver toda a queda e subir 

mais de 0,2ppt em poucos dias (IRF-M1+ passou a apenas 0,1%). O mesmo comportamento observou-se nas 

taxas dos papéis atrelados ao IPCA, as quais após recuarem para cerca de 4,37% nos 

vencimentos mais longos (IMA-B5+ chegou a 2,3%), inverteram a queda e subiram acima de 4,75% 

(IMA-B5+ bateu -2%). No fechamento do mês, destaque de rendimento para os vencimentos mais 

longos dos papéis prefixados (IRF-M 1+ com 0,63%) e para parte mais curta das NTN-B (IMA-B5 com 

0,78%). 

No mercado de renda variável, o mês de foi de recorde e de realização. Conforme comentado, o 

Ibovespa ultrapassou a marca histórica dos 100.000pts no pregão do dia 18 e apesar de não encerrar 

os negócios naquele dia acima desse nível, acumulava até então alta de 4,6%. Após isso, a bolsa 

mergulhou 8% em sete pregões e chegou ao seu pior momento do mês acumulando queda de 3,9%. 

No fim do período, o Ibovespa conseguiu se recuperar nos dois últimos pregões e encerrou o mês com 

leve queda de 0,18%, enquanto o IBrX recuou 0,11%. O pior destaque ficou para o IDIV com queda de 

1,79%. 
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Indicadores de Mercado 

Renda Fixa 

 Mêsl YTD 12M 24M 

CDI 0.47% 1.51% 6.39% 15.63% 

IMA Geral 0.56% 2.98% 9.56% 21.77% 

IMA-S 0.47% 1.52% 6.40% 15.87% 

IRF-M 0.59% 2.28% 9.24% 23.86% 

IRF-M 1 0.47% 1.53% 6.74% 17.02% 

IRF-M 1+ 0.63% 2.58% 10.33% 26.59% 

IMA-B 0.58%              5.54% 13.68% 26.18% 

IMA-B 5  0.78% 2.90% 9.40% 22.61% 

IMA-B 5+ 0.43% 7.66% 17.04% 29.52% 
 

Renda Variável 

 Abril YTD 12M 24M 

IBOV -0.18% 8.56% 13.85% 50.21% 

IBrX -0,.11% 8.64% 14.67% 51.26% 

IDIV -1.79% 8.23% 16.14% 39.67% 

SMLL 0.10% 7.53% 12.84% 52.77% 

S&P500 USD 1.79% 13.07% 8.49% 20.69% 

S&P500 BRL 6.10% 13.71% 27.12% 52.01% 

MSCI WORLD 

USD 1.05% 11.88% 2.54% 14.39% 

MSCI WORLD 

BRL 5.33% 12.51% 20.15% 44.07% 
 

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 2,75% 0,10 01/04/2019 6.63% 0.21 01/01/2021 7.12% -0.03 

15/05/2021 3.09% 0.04 01/07/2019 6.27% -0.08 01/01/2023 8.15% -0.03 

15/08/2022 3.68% 0.00 01/10/2019 6.40% -0,07 01/01/2025 8.60% -0.07 

15/05/2023 3.84% -0.05 01/01/2020 6.50% 0.03 01/01/2027 8.90% -0.02 

15/08/2024 4.08% -0.02 01/04/2020 6.56% -0.03 01/01/2029 8.98% -0.03 

15/08/2026 4.14% 0.00 01/07/2020 6.76% -0.01    

15/08/2028 4.24% 0.00 01/10/2020 6,96% -0.00 DI FUTURO 

15/08/2030 4.27% 0.03 01/01/2021 7.16% -0.01 Venc. Taxa Var. mês 

15/05/2035 4.40% 0.03 01/07/2021 7.50% -0.03 DI JAN 20 6.53% 0.04 

15/08/2040 4.40% 0.01 01/01/2022 7.79% -0.01 DI JAN 21 7.14% -0.01 

15/05/2045 4.55% 0.04 01/07/2022 8.03% -0.03 DI JAN 23 8.24% -0.01 

15/08/2050 4.54% 0.05  01/01/2023 8.28% -0.06  DI JAN 25 8.75% -0.04 

15/05/2055 4,53% 0.06  01/01/2025 9.26% -0.15  DI JAN 27 9.06% -0.05 
 

Inflação 

 Mês  Janeiro YTD 2018 

IPCA 0.43% 0.43% 1.18% 3.75% 

INPC 0.33% 0.54% 1.23% 3.43% 

IGP-M 1.26% 0.88% 2.16% 7.55% 

IGP-DI 0.39% 1.25% 1.72% 7.10% 

*IPC-A e INPC referem-se à projeção esperada para o mês 

Câmbio / Juros EUA 

 Variação 

 Fech. Mês YTD 12M 24M 

USD 3.90 4.23% 0.57% 17.17% 25.95% 

Euro 4.38% 2.78% -1.42% 6.02% 30.93% 

CDS Brasil NY 167.49 13.18% -14.91% 5.69% -29.34% 

Treasury 10Y 2.41% -0.32       
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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. 
 


