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Os meses de maio e junho foram marcados por um aumento na volatilidade nos mercados de ações 
e renda fixa, resultado principalmente das tensões comerciais entre Estados Unidos e China e das 
reações dos principais bancos centrais. 

Ressaltamos no Relatório de Gestão de fevereiro a tensão entre (i) a continuidade no processo de 
desaceleração econômica observado desde meados de 2018 e (ii) a resposta de política monetária 
dos bancos centrais somadas à expectativa de arrefecimento das principais incertezas destacando, 
em particular, o risco de aumento do protecionismo e do acirramento da guerra comercial entre EUA 
e China. 

Na ocasião, a situação parecia estar caminhando para uma trégua na guerra comercial e uma 
mudança de postura dos bancos centrais. O banco central da China vinha em uma sequência 
de medidas pontuais afrouxando a política monetária; o banco central Europeu sinalizou com a 
manutenção de juros parados por mais tempo e anunciou novas operações de refinanciamento de 
longo prazo (TLTRO)1; e o banco central dos EUA interrompeu a trajetória de gradual aumento de 
juros, sinalizando que seria paciente ao determinar quais ajustes de juros poderiam ser apropriados, 
deixando entreaberta a possibilidade de corte de juros. Além disso, o debate sobre um possível novo 
arcabouço de política monetária visando atingir a meta de inflação “em média” ao longo do ciclo 
econômico também sinalizou com uma postura de política monetária mais frouxa.

Neste contexto, a surpresa foi que ao mesmo tempo que o Federal Reserve prometia mais paciência, 
o presidente Trump parecia estar perdendo a paciência. Em 5 de maio, anunciou via Twitter o 
aumento de 10% para 25% nas tarifas incidentes sobre US$ 200 bilhões de importações chinesas e 
ameaçou impor tarifas adicionais em outros US$ 325 bi em importações, como citamos no Relatório 
de Gestão de abril. 

O resultado foi a terceira forte correção nas principais bolsas de valores em maio e o aumento da 
volatilidade, embora em magnitude menor do que as correções observadas tanto no início quanto no 
fim de 2018. De fato, em fevereiro/18 as bolsas de valores globais perderam cerca de US$ 7,8 trilhões 
em valor de mercado2 (-9%) e entre setembro e dezembro/18 perderam cerca de US$ 13 trilhões 
(-16%). Em maio/19 as perdas foram equivalentes a cerca de US$ 5 trilhões, ou uma queda de 6%. 
Um comportamento similar pode ser observado na volatilidade medida pelo VIX3 : em fevereiro/18 
superou 40%, em dez/18 atingiu 36% e não passou de 25% no mês de maio/19.   

Guerra comercial: o segundo 
cessar-fogo 

1 Targeted longer-term refinancing operations (TLTRO-III).
2 De acordo com o índice calculado pela Bloomberg.
3 Índice de volatilidade calculado pela Chicago Board Options Exchange.

https://dashboard.jgp.com.br/documents/jgp-relatorio-de-gestao-carta-macroeconomica-fev19pdf-201903221715.pdf
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Não apenas a queda nas bolsas foi menos intensa, mas também a recuperação foi rápida. Ao longo 
de junho os mercados de ações globais recuperaram as perdas e voltaram ao nível observado antes 
do Tweet do Trump. Nos Estados Unidos, em particular, o valor de mercado das ações superou o 
nível observado no início de maio e está no mesmo patamar observado em setembro de 2018, o pico 
registrado desde a crise.

A rápida recuperação em junho foi resultado, principalmente, de dois fatores: (a) a retomada das 
negociações entre China e Estados Unidos e (b) a resposta ainda mais forte dos bancos centrais.

De fato, depois do arroubo de retórica do presidente Trump, em meados de junho as conversas 
telefônicas com o presidente Xi foram retomadas visando preparar a reunião entre eles durante 
o encontro do G20 no Japão. Como resultado da reunião, um segundo cessar-fogo foi acordado, 
mas, diferente do ocorrido em novembro4, nenhum prazo foi estabelecido e a ameaça de novas 
tarifas sobre os US$ 325 bi em importações da China foi suspensa. Além disso, algumas restrições à 
exportação de produtos para a chinesa Huawei foram retiradas.  

Em paralelo, os principais bancos centrais sinalizaram com uma política monetária mais frouxa. O 
Federal Reserve em sua reunião de 19 de junho destacou que “as incertezas aumentaram” e que o 
comitê iria “monitorar de perto” o impacto das novas informações no mercado visando agir “como 
apropriado para sustentar a expansão” da economia. Como resultado, a expectativa de corte de 
juros pelo Fed nos próximos meses ficou mais forte. O banco central Europeu, por sua vez, ressaltou 
que está determinado a agir em caso de contingências adversas e pronto para ajustar todos os 
instrumentos conforme apropriado. Essa comunicação aumentou também as expectativas de um 
novo ciclo de corte de juros e compra de ativos pelo BCE já nas próximas reuniões. A nomeação de 
Christine Lagarde para substituir Mario Draghi no comando do BCE a partir de outubro também foi 
percebida pelo mercado como um sinal de continuidade de política monetária frouxa.  

Como resultado do cessar-fogo na guerra comercial e da sinalização de corte de juros no Fed e BCE, 
as taxas de juros globais caíram e as ações se valorizaram, afrouxando as condições financeiras e 
criando expectativas de uma retomada no crescimento.

Este ciclo de desaceleração econômica somado a aumento de incertezas globais, seguido de 
afrouxamento de política monetária e consequente retomada da atividade econômica aconteceu 
pelo menos duas outras vezes desde a crise. A primeira, coincidindo com a crise na Zona do Euro 
e a segunda com a forte desaceleração de crescimento na China e colapso no preço do petróleo. 
Em ambos os miniciclos, a redução dos riscos, somada à resposta de política monetária, foram 
suficientes para evitar que a desaceleração se propagasse de forma mais ampla para a economia, 
evitando assim que o miniciclo se transformasse em uma desaceleração mais forte ou eventual 
recessão. 

4 No início de novembro/18, o secretário do tesouro americano Steve Mnuchin e o vice premier chinês Liu He costuraram um cessar-fogo por 90 dias visando dar  
   espaço para as negociações progredirem.
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Os dados econômicos e o desenrolar do cessar-fogo entre EUA e China deverão ser acompanhados 
atentamente nos próximos meses para identificar se o miniciclo atual terá ou não o mesmo destino 
dos anteriores. 

Fonte: Refinitiv Datastream / JGP (7/8/2019)


