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O comportamento do mercado financeiro global no mês de maio foi dominado pelo acirramento do 
conflito comercial entre EUA e China. A maioria dos analistas acreditava na conclusão de um acordo 
que vinha sendo construído pelos dois países quando, em 5 de maio, o presidente Trump escreveu 
subitamente no Twitter que as tarifas incidentes sobre US$ 200 bilhões de importações chinesas 
subiriam de 10% para 25%, contrariando as expectativas de acordo. No dia 10 de maio, o Presidente 
americano ameaçou impor uma nova tarifa de 25% em outros US$ 325 bilhões de importações da 
China, caso não houvesse entendimento sobre as questões tratadas. Não se sabe ao certo o motivo 
desta abrupta reversão do processo de negociação, se foi uma tentativa da China de renegociar 
pontos do acordo, ou se foi decorrente da postura norte-americana de colocar mais exigências  
na mesa.

O fato é que houve uma súbita interrupção das conversas e a imediata majoração das tarifas de 
importação por parte dos EUA. Ao longo do mês, os EUA anunciaram ainda sanções à Huawei, 
empresa de telecomunicações chinesa acusada de estar por trás de espionagem industrial. Isso 
gerou um sentimento de aversão ao risco nos mercados, com consequente queda dos índices de 
ações e redução das taxas de juros globais, sobretudo nos países desenvolvidos. O Dólar norte-
americano, que vinha se fortalecendo frente a outras moedas, sobretudo pelo diferencial favorável 
de crescimento e de taxas de juros, sofreu perdas devido à percepção de que o crescimento pode 
ser bem menor nos EUA e de que o Federal Reserve pode vir a cortar a taxa básica de juros (Fed 
Funds), o que já está embutido na curva de juros futuros. No fim do mês veio outra surpresa negativa, 
com os EUA anunciando a imposição de tarifa adicional de 5% sobre os produtos vindos do México 
a partir de 10 de junho, enquanto não houver uma redução do fluxo migratório ilegal. A moeda do 
México sofreu imediata desvalorização de aproximadamente 3% frente ao Dólar.

O mercado brasileiro, por sua vez, vinha registrando alguma deterioração nos primeiros dias de maio, 
em função do quadro político incerto, com acirramento dos conflitos entre o executivo e o legislativo. 
No entanto, houve um esforço por entendimento, passando por uma reunião dos presidentes dos 
três poderes, seguida de uma moderação das críticas ao Parlamento feitas por pessoas próximas ao 
Presidente da República. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional passou a votar várias questões 
pendentes e o relator da reforma da previdência indicou que pretende apresentar um bom relatório, 
preservando boa parte da economia pretendida pelo governo. Com isso, os ativos brasileiros 
passaram a se valorizar, em linha com a melhora do quadro político interno. A partir da metade de 
maio, quando ficou claro o acirramento do conflito entre China e EUA, a bolsa brasileira interrompeu 
a tendência de valorização, enquanto as taxas de juros registraram fortes quedas e o câmbio passou 
por um movimento de apreciação, também em linha com a tendência global.

Mercados brasileiros sofreram impactos 
externos em maio
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Dessa forma, a variação positiva dos ativos brasileiros sofreu forte influência do cenário local, 
principalmente do ambiente político, mas foi exacerbada por mudanças no cenário externo, que 
provocou redução de taxas de juros e fortalecimento das moedas emergentes. Existe grande dúvida 
quanto aos desdobramentos do conflito entre China e EUA e seus impactos sobre os mercados nos 
próximos meses. Se a escalada protecionista aumentar, incluindo redução do comércio global e 
desarticulação das cadeias produtivas, o impacto tende a ser um aumento da percepção de risco e 
um efeito contracionista para a atividade econômica. Neste caso, os investidores devem optar pela 
“fuga para a qualidade”, com redução de risco das carteiras e consequente impacto negativo sobre 
juros, câmbio e bolsas de países emergentes. Se, por outro lado, os efeitos do conflito comercial 
forem contidos e os dados da atividade econômica dos países desenvolvidos melhorarem, podemos 
ter um cenário bom para países emergentes, com redução de juros globais e Dólar relativamente 
fraco, como se viu em maio. Esse último cenário seria bom também para o mercado de ações pois 
conjugaria um crescimento relativamente robusto com alta liquidez monetária. Daqui para a frente, 
os desdobramentos domésticos serão importantes, mas devemos ter em mente que, quando há 
grandes mudanças no cenário externo, este tende a ser predominante.
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