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Normalmente usamos o Opinião para tratar de algum tema específico, que acreditamos ser
relevante para a discussão dos nossos cenários. Entretanto, de tempos em tempos, tantas
coisas acontecem simultaneamente, que vale a pena fazer um pot-pourri das últimas notícias
para ver como estas afetam as nossas perspectivas locais e internacionais.
No cenário internacional, tivemos três alterações importantes, uma de cunho econômico e
duas geopolíticas. Começando pela questão econômica, os últimos dados da economia
americana, associados às declarações do presidente Donald Trump a respeito do
comportamento do Dólar e da política monetária, fizeram o mercado colocar em dúvida a
promessa do FED de aumentar os juros mais duas vezes ainda esse ano.
Após os dados de criação de vagas muito abaixo do esperado no mês de março e da inflação
revertendo a tendência de aceleração dos últimos meses, os mercados já começaram a
reprecificar a probabilidade de quando seria o próximo aumento dos juros por parte do FED
e, consequentemente, a tendência de fortalecimento do Dólar. Entretanto, o que foi decisivo
para mudar mesmo a trajetória do mercado, foram as declarações de Trump a respeito da
moeda americana e do nível dos juros. Sobre o primeiro tema, afirmou que achava que o
Dólar estava forte demais, já com relação ao segundo, disse que gostava de taxas baixas. A
reação foi imediata. No mercado de juros, os títulos americanos de 10 anos, que estavam
rodando ao redor de 2,40%, recuaram rapidamente para níveis mais próximos de 2,20%.
Além disso, a previsão de mais duas altas que estavam embutidas no mercado futuro dos
Fed Funds, reduziu-se para apenas mais uma. Já no câmbio, o Dólar Índex1 perdeu 1,5% de
valor no mesmo período.
Apesar de, a princípio, esse tipo de movimento poder ser uma boa notícia para ativos
arriscados, como o caso dos brasileiros, em uma análise mais profunda, podemos concluir
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que não é o caso. Em primeiro lugar, o fato da perspectiva de menos alta dos juros vir de um
enfraquecimento da maior economia do mundo, não pode ser uma novidade alvissareira,
mesmo considerando que isso aumentaria a liquidez mundial. Do mesmo modo, o
enfraquecimento do Dólar, que poderia ser bom para o Real, também pode acabar não sendo
pelo que gerou o movimento. Nunca uma mudança de preço de um ativo, derivada de uma
intervenção do Presidente do país, mesmo que de forma indireta, pode ser boa para os
mercados. A incerteza associada a esse tipo de interferência acaba sobrepujando as vantagens
que o movimento pode gerar.
Mesmo considerando essas novidades, mantemos as nossas projeções de mais dois aumentos
dos juros nos EUA este ano, de modo que, poderemos ver novos movimentos relevantes nos
mercados de juros internacionais ao longo do ano. Como consequência dessa perspectiva,
consideramos que o movimento de fraqueza do Dólar no mercado internacional se mostrará
efêmero. Reforçando esse cenário, a intensificação das discussões a respeito da redução do
balanço do FED deverá ter o mesmo impacto de uma elevação dos juros sobre os mercados...
se o seu crescimento foi considerado uma forma de afrouxar a política monetária no passado,
a sua redução, consequentemente, deverá ser considerada um aperto da mesma.
Indo para a parte geopolítica, temos duas questões sensíveis que podem mexer com os
mercados no curto prazo: A tensão entre os EUA e a Coréia do Norte e a eleição na França.
Os mercados já sentiram o golpe quando do bombardeio da Síria por mísseis americanos.
Era uma mudança de postura da política externa dos EUA em relação àquela observada
durante o governo de Barack Obama, remetendo à política externa de Theodore Roosevelt, o
25º presidente americano, conhecida como “Big Stick” por ter a diretriz, “falar suave, mas ter
na mão um grande porrete” como forma de proteger os interesses dos EUA. Entretanto, os
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movimentos seguintes foram ainda mais perigosos. Ao elevar o tom das ameaças à Coréia
do Norte e passar das palavras para os atos, com o envio do porta aviões Carl Vinson (mesmo
que de forma meio confusa) e o lançamento da “Mãe de Todas as Bombas” sobre o
Afeganistão, em um claro recado aos norte coreanos, colocou o mundo perto de uma guerra
nuclear como nunca esteve desde os anos 80. Os próximos movimentos serão decisivos, uma
vez que esse tipo de pressão que os EUA estão tentando fazer, tem prazo de validade. A
participação da China nessa questão também se faz mister, dado o fato de ser este o único
país que pode servir de interlocutor entre a Coréia do Norte e o resto do mundo. O fato desse
embate não interessar a ninguém mantém o stress sob controle, assim como era na época da
“Guerra Fria”, entretanto, é mais uma incerteza em um mundo tão incerto.
Outra questão que parecia sob controle, mas se intensificou recentemente, foi a eleição
francesa. Até alguns dias atrás, o roteiro parecia bem favorável ao mercado, com o 2º turno
tendendo a ser entre o candidato de centro, Emmanuel Macron e a candidata de extrema
direita, Marine Le Pen, com franco favoritismo para o primeiro, o preferido do mercado.
Entretanto, após boas participações nos últimos debates presidenciais, o candidato de
extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, vem ganhando terreno, se aproximando dos dois
favoritos e embolando na 3ª posição do 1º turno com o candidato de centro direita, François
Fillon. A última pesquisa, feita entre os dias 18 e 19 de abril, mostrou Macron com 25%, Le
Pen com 22% e Melenchón e Fillon com 19%. Aparentemente, a diferença de 6 p.p. entre
Macron e Mélenchon parece confortável, entretanto, há apenas 1 mês, essa diferença era de
14 p.p.. Além disso, claramente, o crescimento do candidato de extrema esquerda vem se
dando às custas de Benoît Hamon, candidato de centro esquerda que, nesse momento, tem
7,5% das intenções de votos. Ou seja, se essa transferência continuar e a abstenção for grande,
favorecendo os candidatos com uma base ideológica mais sólida, como o caso de Mélenchon
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e Le Pen, podemos ter no 2º turno, o embate entre um candidato de extrema esquerda e uma
candidata de extrema direita, um risco para a existência do Euro. Portanto, os mercados
estarão bastante atentos ao resultado da eleição que ocorre nesse domingo (23/04). Se o
cenário de um 2º turno entre Mélenchon e Le Pen se verificar teremos os mercados abrindo
na 2ª feira estressados, com o Euro perdendo bastante valor. Qualquer outro resultado trará
alívio, uma vez que as pesquisas mostram que tanto Macron, quanto Fillon, vencem Le Pen
por uma boa margem.
As incertezas externas aumentaram e isso foi explicitado na Ata da reunião do COPOM,
divulgada nessa semana. Apesar de essa ter sido uma das novidades no documento, não foi
a principal. O que mais surpreendeu o mercado foi o parágrafo 22 que dizia: “ Os membros do
Comitê ponderaram sobre o grau de antecipação do ciclo desejado. Por um lado, argumentaram que a
evolução da conjuntura econômica já permitiria uma intensificação do ritmo de flexibilização
monetária maior do que a decidida nessa reunião. Por outro lado, os membros do Copom também
argumentaram que, dado o caráter prospectivo da condução da política monetária, a continuidade das
incertezas e dos fatores de risco que ainda pairam sobre a economia tornaria mais adequada a
manutenção do ritmo imprimido nessa reunião.”(grifo nosso). No Opinião da semana passada,
argumentamos que, após a leitura do Comunicado pós reunião, considerávamos mais
provável que, na próxima reunião, o resultado seria uma nova redução dos juros em 1,00
p.p., para 10,25% a.a., mas o viés era de uma queda menor e não maior, como esperávamos
antes da reunião. Entretanto, dado o tom do Comunicado, não nos parecia que a
possibilidade de um corte mais pronunciado tivesse sido discutida nessa reunião. Como até
o dia do próximo Copom, o cenário não deverá ser muito diferente do atual, não nos parece
razoável que o BCB passe de uma discussão de intensificação do ritmo de corte para uma de
redução do mesmo.
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Com essa alteração de cenário para a próxima reunião, alteramos a nossa expectativa de
redução dos juros até o final do ano de 9,00%a.a. para 8,50% a.a., sendo este o patamar final
do atual ciclo de afrouxamento monetário. Ou seja, estamos seguindo as indicações do BCB
de que a aceleração do ritmo de corte não implica em aumento do orçamento total, mas em
uma antecipação do ciclo. Para que este seja intensificado, o BCB sugeriu no Comunicado e
reforçou na Ata, seria necessária a aprovação das reformas, trabalhista e da previdência.
No Opinião 516, colocamos claramente que a questão da Reforma da Previdência é um
cenário binário para o Brasil, ou aprovamos e entraremos em um ciclo virtuoso, que pode
nos levar a um crescimento sustentável com juros baixos e inflação sob controle, ou vamos
voltar ao cenário de fevereiro, de Dólar nas alturas, inflação em elevação, juros altos e pouca
esperança de recuperação da economia. Nessa semana foi dado o pontapé inicial da
tramitação da Reforma no Congresso, com a apresentação do parecer do relator Arthur Maia.
A princípio, nos parece que as modificações feitas na proposta original do Governo não
comprometeram, de forma indelével, a sua relevância. Com relação às discussões sobre se
estas aumentam a necessidade de uma nova Reforma daqui a alguns anos, uma má notícia...
essa questão não se resume a “se”, mas “quando”. O sistema previdenciário foi feito para ser
reformado de tempos em tempos, dado que a pirâmide etária dos países está em constante
mudança com o crescimento da expectativa de vida e a redução dos índices de natalidade. O
que é importante ressaltar é que, quanto mais for perdido de poupança nessa Reforma, mais
cedo vamos ter que entrar em discussões paralelas do tipo: fim do abono salarial, fim das
desonerações previdenciárias para entidades filantrópicas e, o mais polêmico, a mudança na
lei de correção do salário mínimo.
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Os cenários estão mudando com uma velocidade espantosa. A boa notícia é que as questões
supracitadas serão resolvidas, para o bem ou para o mal, em um prazo não muito longo, ou
seja, a agonia não vai durar muito. A má notícia é que outros problemas, inevitavelmente,
surgirão. O que não falta no mundo são “fios desencapados” para darem curtos circuitos.
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