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O fim de 2018 foi marcado por forte volatilidade nos mercados financeiros globais. Como sempre, é 
difícil apontar uma única razão para justificar o ocorrido, mas, podemos citar algumas. Em primeiro 
lugar, a reversão da expansão dos balanços das autoridades monetárias dos países desenvolvidos. 
Desde a crise financeira de 2008/09, houve forte expansão dos balanços dessas instituições, que 
injetaram liquidez nos mercados, comprando títulos privados. Essa expansão de liquidez é apontada 
por muitos como um dos fatores por trás da grande valorização dos ativos financeiros ocorrida desde 
então. Pois bem, tudo indica que 2018 foi o último ano de expansão dos balanços dos bancos centrais, 
o que gerou o receio de que a reversão desse processo pudesse ter um impacto adverso sobre os 
mercados globais. 

Em segundo lugar, os conflitos comerciais entre China e EUA se acirraram no fim do ano passado. 
A retórica do presidente norte-americano contra a China se tornou mais agressiva, culminando em 
um aumento de tarifas a produtos importados da China e na ameaça de aumentos adicionais, caso 
as exigências não fossem atendidas. Os dois países entraram em processo de negociação, mas os 
mercados passaram por dias tensos, na incerteza do que aconteceria. Em março de 2019, os dois 
líderes voltarão a se reunir, mas o desfecho ainda é incerto. 

Em terceiro lugar, alguns conflitos políticos se acirraram nos países desenvolvidos. Nos EUA, houve 
grande discussão em relação à dotação orçamentária solicitada pelo presidente Donald Trump para 
construir um muro na fronteira com o México. Essa dotação foi negada pelo Congresso e o governo 
acabou entrando em “shutdown” no fim de dezembro. Na França, houve vários conflitos violentos entre 
a polícia e um grupo de manifestantes, apelidados de “coletes amarelos”, cujos protestos se iniciaram 
a partir de uma taxação sobre combustíveis. Na Itália, o enfraquecimento recente da atividade 
econômica trouxe de volta o receio de insustentabilidade da dívida. Um déficit fiscal maior, aliado à 
estagnação econômica, coloca em dúvida a trajetória da dívida pública. O clima, portanto, não é dos 
mais animadores na Europa.

Dessa forma, o mercado financeiro global mergulhou, a partir de out/18, em uma forte correção (para 
pior) dos preços dos ativos, entrando em uma espiral descendente que só parou quando o Federal 
Reserve (Fed), o banco central dos EUA, sinalizou uma mudança na política monetária. O Fed vinha 
dizendo que a taxa de juros básica dos EUA (Fed Funds) estava bem abaixo da taxa neutra e, por isso, 
ainda precisaria subir muito. Após os acontecimentos do fim do ano, a autoridade monetária mudou 
o tom e passou a dizer que a política monetária estava “em aberto” e era dependente dos dados. Na 
reunião de jan/19, a instituição foi ainda mais contundente, sinalizando uma pausa no processo de alta 
de juros e uma possível reversão no programa de redução do balanço. Com isso, os ativos financeiros 
reagiram positivamente. 

Desenvolvimentos de 2019...
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O mercado brasileiro também foi influenciado pelos acontecimentos externos. A violenta correção do 
fim do ano nos mercados desenvolvidos foi muito bem absorvida no Brasil, prova de que o sentimento 
local era positivo. À medida que os mercados externos se recuperaram, o Brasil apresentou uma 
valorização expressiva em praticamente todas as classes de ativos. A razão para tanto otimismo reside 
no fato de que o novo governo parece estar comprometido com reformas estruturais importantes, 
principalmente na parte fiscal, sendo a principal delas a reforma da previdência social. 

Após o recesso do início do ano, o Congresso Nacional voltou aos trabalhos. Foram eleitos os presidentes 
das duas casas, Câmara e Senado. Ambos são do partido Democratas (DEM) e, portanto, relativamente 
próximos ao governo, o que é bom para o encaminhamento das reformas. O detalhamento da proposta 
de reforma da previdência deve ser divulgado em breve. Por ora, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
sinalizou que a tramitação se dará a partir do zero, ou seja, deverá ser enviada uma nova Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC), que terá que tramitar pelas comissões da Câmara até chegar ao plenário. 
Isso atrasará um pouco o cronograma, pois, muitos achavam que o governo iria aproveitar a PEC do 
governo Temer. Após a forte valorização de jan/19, o mercado financeiro entrou em um compasso de 
espera, aguardando o teor da proposta e a velocidade de tramitação, mas o sentimento segue positivo.

 Acreditamos que o cenário é favorável à aprovação da reforma da previdência, mas que, como toda 
reforma polêmica, ela deva levar algum tempo (de discussão) até ser aprovada. Com isso, os ativos 
brasileiros ficarão sujeitos às oscilações do mercado externo e aos altos e baixos das notícias 
domésticas. Deve-se ter em mente, contudo, que a aprovação da reforma da previdência deverá abrir 
caminho para uma consolidação fiscal mais ampla, que envolve racionalização de outras despesas, 
simplificação tributária e medidas de melhoria de competitividade. Isso tudo, se aprovado, deverá 
gerar uma condição macroeconômica mais saudável, com menor taxa de juros estrutural e maior 
crescimento potencial, o que confere um grande potencial de valorização aos ativos brasileiros. 
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