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O cenario po蘭co extemo se mostrou bastante

tenso du「ante todo o mes de fevereiro, COm

POIemicas envoIvendo a tentativa por parte do

PreSidente Donald Trump de construir um muro
na fronteira entre os EUA e o M6xico. A disputa

entre EUA e China sobre o com6r⊂io mundiaI se

intensificou com a crise na Venezuela. onde os

EUA, COm O forte apoio do Bras=. passou a cogitar

intervencao m冊ar humanit鉦a no pa[s para

destituir o ditador Nico略s Maduro e reaiizar novas

eieic6es diretas. Em contrapa巾da′　OS Pa(ses

historicamente aliados do regime venezuelano nao

COnCOrdaram com a operacao m掴tar′ dividindo as

PrInCIPalS POtenCias mundiais a respeito desta

questao e aumentando a tensao entre pa(ses com
hist6rico de divergencias po囲cas. Outro

acontecimento po蘭co que mexeu com os

mercados mundiais foi o en⊂OntrO entre OS

lideres dos EUAe Coreia do Norte, Donald Trump

e Kim 」ong-un. Apesar da grande expectativa que

Se fo「mou em voIta da acao dipIomatica, a reuniao

terminou sem nenhum acordo firmado e peio

menos uma hora antes do previsto・

O FED (Banco Central dos EUA) manteve a taxa de

juros do pa(s entre 2,25% e 2,50% a.a, de acordo
COm O eSPerado peIo mercado. No comunicado, O

FED refor印u o tom de paciencia e afirmou que o

COmite continua a ver a expansao sustentada da

atividade econ6mica, fortes condic6es do mercado

de trabaiho e a inflacao controlada.
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Os dados de crescimento da Zona do　要uro

「eferentes ao quarto trimestre de 201 8 reforcaram o

Cena「io de enfraque⊂imento da e⊂onOmia na

regiao - que registrou crescimento de l,8% em

2018, naO S6 por fatores internos como crise na

It訓a e protestos na Franca, COmO tamb6m pe!o

Brexit e a tensao comerciaI entre EUA e China. A

China tamb6m frustrou os investidores com os

dados da indl]stria. quando o PMi chines indicou

COntraCaO nO PrincipaI setor da economia no pa「s.

● lssoacendeoaiertasobreacapacidadedaChinaem
manter o forte c「escimento de outrora.

O indice de Pre印s ao ConsumidorAmpIo直dicador

Oficia! de infIacao do pa(s, Subiu O.43% em fevereiro,

registrando assim uma alta de O,75% no prIme-「O

bimestre. Tal resultado corrobora com a expectativa

de infla軍o mais contida em　2019, refIetindo

tambem o f「aco crescimento do PIB nos ultimos

meses. Entre os grupos que registraram a maior

VarlaCaO em feverei「o estao Alimenta軍o e Bebidas

(0,78%) e Educacao (3.53%).

O crescimento da atividade econ6mica no quarto

trimestre foi abaixo do esperado pelo mercado. com

O CreSCimento de apenas O,1%　em relacao ao

●　terceiro trimestre. Entre os segmentos, O mais

PreOCuPante foi a cont「a軍o de　2,5%　dos

investimentos. Por outro lado, O COnSumO das

famflias teve expansao de O.4%. Na media do ano, a

economia cresceu l,1%, meSmO reSuItado de 2O17,

demonstrando uma impo舶nte manuten軍o do

CreSCimento, maS ainda a passos lentos.

Diante da aita ociosidade da economia

brasiIeira, eXiste a cres⊂ente ne⊂eSSidade de

investimentos produtivos para uma retomada

mais expressiva da e⊂onOmia e a diminuicao do

alto nivel de desempreg〇・ Porem, alguns fatores

que acontece「am em 2018 fize「am com que as

decis6es de investimentos fossem reta「dadas, COmO
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a greve dos caminhonei「os e a instab掴dade peIa

elei軍o p「esidencial de outubro. A expe⊂tativa de

melhora nesse ano passa ne⊂eSSariamente peia

tramita髄o da refo「ma da previd全n⊂ia e peIa

⊂aPa⊂idade de governabilidade do atual

gove「no. O ponto positivo a se destacar foi a

diminui!5o do nivel de endividamento das

empresas e fam耶as brasiIeiras.

Apesar das incertezas oriundas da desaceleracao

da economia mundiaI e em rela軍o a aprovacao da

reforma da previdencia′ O COPOM (Comite de

Po蘭ca Monetaria do Banco CentraI) manteve a

taxa dejuros em 6,5% a.a. indo de aco「do com os

niveis de producao abaixo do esperado′ O alto nivel

de ociosidade da inddstria e o quadro inflacion鉦o

benigno.

O comportamento dos indicadores de renda fixa

no mes de feverei「o de forma ge「aI foi de g「ande

Cautela, Sem muitas os⊂iiac6es. mas en⊂errando

O meS nO ⊂amPO PoSitivo. Os indices IMA"B e

lRF-M iniciaram o mes com boa rentabilidade,

especia!mente os mais Iongos (看MA-B 5+ e lRF-M l+),

assim como te「minou janei「o. Na segunda metade

do mes os resultados ⊂OmeCa「am a Se inverter, maS

nao com forca suficiente para tomar o resuItado

negativo. Assim, houve uma pequena varIaCaO

POSitiva na maioria dos indices・

Ap6s um mes de forte vaiorizacao e expectativas

POSitivas em 」anelrO′ O lbovespa terminou o mes

de fevereiro em queda de l.86% aos 95.584

pontos. Dos 65 ativos do lbovespa, aPenaS 16 deles
tiveram aita no mes. isso impacta di「etamente em

fundos enquadrados nos a巾gos 8O l ′′a′′ e 8O旧a′′ da

Resoiucao CMN 3.922/2010・ Em aiguns casos as

quedas sao refIexos das ‘′realizac6es de lucros’’′ Ou

Seja, nO Perfodo anterior ao envio da proposta de

Reforma da Previdencia a C台mara dos Deputados, O

lbovespa operou em fortes aItas′　COnforme o

esperado. Ap6s o envio da proposta, O indice

PaSSOu a fechar vと両os p「eg6es em queda′ muito em

L巳M,へ,’′続黙諾器pps
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V而ude de um forte movimento de venda por parte

dos investidores para consolidar os seus resultados.

Em out「os casos os resultados se explicam por

Situac6es espec綱cas das empresas, ⊂OmO Ambev

ON, que ⊂aiu置6′15% ap6s a divulga軍o do seu

balan印′ mais especificamente po「 conta da queda

de lO,2% do lucro lfauido ajustado no terceiro

trimestre de 2018, em re看acao ao terceiro trimestre

●　器e喜器Cし君島C藍諾ag霊it#
entendimento entre EUA e Cor6ia do Norte, OS

mercados emergentes sofreram em feverei「o. Com

O aumentO da exposisきO de investidores

estrangeiros em ativos de maior seguranca, COmO

d6iar e ouro em detrimento dos ativos de paises

emergentes′ O d6Iar obteve forte valoriza軍o frente

a moedas desses paises言nciusive o Bras乱O d6iar

fechou o mes ⊂otado a R$ 3′75. ⊂Om Valoriza軍o

de 2,58% eja a⊂umuia alta de 15.74% nos削timos

12 meses.

Os movimentos do Ibovespa e do d6lar tendem a

Ser inversamente p「oporcionais em virtude da

grande presenca dos investido「es estrangeiros

nos p「eg6es da Bo営sa de Va漢o「es do Brasil. A

●　器嵩露盤霊蒜謹…書誌嵩詳
POrtantO quando h鉦ndidos de instab硝dade po蘭ca

e econ6mica no palS′ O lnVeStidor estrangeiro vende

Sua POSicao e investe seus ativos em pa予ses com

maior estab帥dade. Quando isso acontece, a boIsa

tende a cairemv面ude da for鱒devenda e o d61ara

Subir′ POr COnta da crescente procura pe!a moeda.

No cenario politi⊂O, a reforma da previd台ncia foi

Vista com bons oIhos po「 grande parte de

espe⊂ialistas. Por volta das 9h30 do dia 20 de

feverei「o, O PreSidente 」air Boisonaro foi ate o

Congresso Nacional para entregar pessoalmente

aos p「esidentes da C含mara e do Senado′ Rodrigo

Maia e Davi Al⊂O看umbre′ em um Sinal de totaI apoio
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O H≡XTO DA PROPO与7れ

DA PREV/DfNC舶AIN蘭

書仰l以期R POR

D15CUSSAO M CAMIARA

E NO 5EMDO E MUITO

PRO VA VELMEN7f MO

SE朋O ME5MOL POREM

M騰MO COM

AL柳f6輯A

EXPEC7A〃VA f DE OUE

O GOVERNO CONSIGA

APROVAR BOA PAR7号DA

REFORM4, AMN7号NDO

OS PRINC/RAIS PON7て)S

a Proposta de Emenda a Constitui軍o (PEC).

A p「OPOSta PreVe mudancas nas regras para os

trabalhadores privados e traba!hadores pl]b書icos,

COm aiteracao na idade mfnjma de aposentadoria

de 65 anos para homens e 62 para mulheres,

Subindo progressivamente durante o perfodo de 12

anos. A proposta foi muito bem recebida pelos

agentes de me「cado. pelo fato de sinaIizar uma

e⊂OnOmia de ⊂er⊂a de l,3 triihao em lO anos.

Outros pontos tambem foram bem recebidos,

COmO O fato de pesar mais em cima dos

trabaIhadores do setor p心biico, COnter uma描quota

PrOgreSSiva, inc!ui「 po蘭cos nas regras, malOr rlgOr

COm OS devedo「es da previdencia e a inclusao dos

m冊ares, que Sera PrOPOSta POr meio de um

PrQjeto de iei que sera enviado ate o dia 20 de marco.

Apesar de bem re⊂ebida, a PrOPOSta devera

enfrentar forte lobby durante a tramita軍o no

Congresso, POis como ja faIado, busca onerar mais

OS funcion緬os do seto「 pdblico, SetOr que tem

forte representatividade tanto na Camara quanto

no Senado. Alem disso, OutrOS POntOS fo「am

bastante criticados por parte de oposito「es. como a

mudanca no BPC (Benef[cio de Prestacao Continuada)

que antes garantia ao segu「ado receber um salario

m予nimo a parti「 dos 65 anos de idade e com a

mudanca o pagamento seria de R$ 400,00, PagOS a

Pa面r dos 60 anos at6 os 69 e o sal緬o minimoseria

PagO aPenaS a Pa巾r dos 70 anos.

O texto da proposta ainda vai passar por discussao

na Cama「a e no Senado e muito provave!mente nao

Sera O meSmO, POrem meSmO COm aiterac6es, a

expectativa e de que o gove「no consiga aprovar boa

Parte da reforma, mantendo os prlnCIPalS POntOS.

Seguimos otimistas com o desempenho dos

mercados para os pr6ximos meses, eSPeCialmente

COm O me「Cado de ac6es que tende a apresentar

bons resultados em caso de aprovacao das

Refo「mas e melhora do ambiente e⊂On6mico domestico.
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RENTAB音しIDAD格S (%) ・惟V格R馴RO書A⊂UMuしADO 2019

CDI IBOVESPA IMA置B 5　1RトM l lMA-B IMA-B 5+ lMA-GERAL Meta

ex-C Atuaria1

8,76

IR「-M

〇　時VEREIRO　" ACUMUしADO2019

pRQJ格C6ES:鵬LAT6RiO Fo⊂uS (BCB)

BRASIL

PIB (% de crescimento reaI)

Taxa de Cambio final (R$/US$)

Taxa Se=c (final do ano)

Taxa de」uros Real (de¶acionado IPCA)

2019 �#�#��

2,28 �"ﾃ�%U��

3,87 宙����Bﾃ���
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