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              O mês de maio foi um mês de correção nos mercados globais. A surpreendente 

decisão de Trump de voltar atrás nas conversas sobre um quase finalizado acordo comercial 

com a China, de certa forma, gerou uma reversão de expectativas e provocou perdas em 

praticamente todos os mercados de risco. Ao final do mês, a ameaça de elevar as tarifas 

também sobre importações mexicanas como retaliação à imigração ilegal da américa 

central nos EUA exacerbou este cenário ruim. O Brasil foi exceção à regra e se descolou dos 

mercados globais devido aos avanços políticos internos para a aprovação da reforma da 

Previdência e a pressão pública exercida pelas passeatas recentes aos partidos de Centro 

para que isto ocorra. Ao final do período, mesmo com bastante volatilidade no intra-mês, os 

mercados se acalmaram e a bolsa apresentou leve alta, enquanto os juros futuros voltaram 

a ter uma queda expressiva e o dólar uma valorização abaixo do CDI do mês.    

Globalmente, desde o início de 2019, vínhamos notando dados de atividade mais fracos, com 

exceção do mercado americano. Com a confirmação das elevações de tarifas de produtos 

chineses exportados aos EUA e vice-versa, já notamos uma piora na confiança e 

investimentos por parte do empresariado e a confirmação desta tendência de 

desaceleração. Com isto, os Bancos Centrais pelo mundo vêm baixando os juros para tentar 

reativar a economia e ao mesmo tempo evitar uma deflação, já que a inflação global está 

muito aquém da meta estabelecida. Com objetivos geopolíticos e “eleitoreiros”, as decisões 

e ameaças de Trump (e a contrapartida da China) tem afetado setores e até empresas 

específicas demonstrando um tipo de interferência da política na economia que há muito 

tempo não víamos. Com isto, o nível de previsibilidade sobre a economia diminui, ao mesmo 

tempo que a probabilidade de uma recessão e a procura por proteção aumentam. 

Em relação ao Brasil, o mercado parece ter se acostumado à falta de habilidade política 

deste novo governo em atrair os outros partidos para acelerar as reformas, e querer realizá-

las usando a pressão popular em vez de se curvar à “velha política”. Neste mês, até as 

passeatas foram bem vistas pelos investidores como uma maneira de acelerar a pressão para 

a votação da Previdência ocorra. No mais, as revisões de crescimento do PIB para baixo se 

acumulam, assim como a pressão sobre o Banco Central para baixar juros, entre outras 

ferramentas, para tentar gerar mais crescimento e emprego, já que a inflação continua 

extremamente comportada.   
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Em relação à alocação global, estamos 

bastante líquidos e com baixo risco nas 

carteiras. Neste mês, nos beneficiamos 

das quedas dos juros das Treasuries 

provocada pelo cenário de maior 

desaquecimento. Continuamos, no 

entanto, com posições em Mercados 

Emergentes, principalmente em dívida, 

apostando na continuidade da liquidez 

global. Nas carteiras locais, durante o mês 

de maio, continuamos com as mesmas 

alocações estratégicas. Na alocação 

tática, saímos das posições compradas 

de bolsa e vendidas em dólar americano 

com lucro.   
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