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O mês de dezembro foi marcado por movimentos intensos nos principais mercados do mundo. O 

S&P500 caiu pouco mais de 9%, mas chegou a estar caindo 15% no seu pior momento, marcando 

um dos piores meses da sua história. O petróleo negociado em Chicago (WTI) caiu quase 11%, 

também depois de recuperar-se nos últimos dias da queda mensal de quase 17% que atingiu na 

véspera do Natal. Da máxima recente em cerca de US$ 77 dólares/barril, a commodity cedeu mais 

de 40% em apenas 3 meses. 

O último trimestre do ano, pode-se dizer, foi um “balde de água fria” para os otimistas. 

Praticamente todas as principais economias do mundo tiveram suas projeções de crescimento 

reduzidas para 2019. Em especial, dados econômicos da China foram decepcionantes. A redução 

do crescimento chinês há muitos anos é um consenso; porém, o governo tem tido êxito em 

controlar esse processo por toda a década. Para o ano que se inicia, como aconteceu na virada de 

2015 para 2016, há dúvida se essa desaceleração será mais forte que nos últimos anos ou não. Em 

2016, a cooperação das principais potências foi determinante para a desaceleração ser 

relativamente suave. No entanto, o governo americano é outro, assim como a sua orientação 

geopolítica, e isso fez muita diferença para os principais mercados, inclusive os emergentes, 

nesse quarto trimestre. 

Em 2018, a guerra comercial foi intensificada. O Federal Reserve iniciou um programa de redução 

da liquidez oferecida no pós-crise de 2008, além de elevar os juros 4 vezes, atingindo a taxa de 

referência 2,5% a.a. No geral, o ano se mostrou muito desafiador. A bolsa americana fechou com 

queda de 6%, depois de quase 10 anos de altas praticamente consecutivas (apenas uma leve queda 

em 2015). O Stoxx 600 (principal índice acionário europeu) fechou com queda de 13%. A bolsa de 

Xangai perdeu 24% no ano. 

Tudo indica que estamos nos encaminhando para o fim de um ciclo econômico, principalmente 

nos EUA, e uma desaceleração do crescimento para 2019 já é esperada, bem como para a Europa 

e para a China. A grande dúvida é se essa desaceleração será forte o suficiente para causar uma 

recessão nos EUA ou na Europa e, consequentemente, arrastar o globo para uma nova crise. 

Acreditamos que essa dúvida deva continuar afetando os principais mercados no início do ano, 

enquanto prosseguem as negociações entre EUA e China sobre os impasses comerciais. O mercado 

está cético com novas altas de juros por parte do FED. Além disso, o Presidente Trump, embora 

descontente com a política monetária, deu sinais de que não irá interferir na autonomia do Banco 

Central americano. Isso gerou uma reação positiva nos últimos dias do ano, mas ainda é cedo para 

saber se foi suficiente e se a queda de 2018 foi apenas uma correção normal de um ciclo de 

crescimento que está terminando, ou se foi o presságio de um problema maior. 

 

 



 

 

Apesar do mau desempenho dos mercados globais, o Brasil demonstrou uma grande resiliência em 

dezembro. O pior ativo foi a ação da Petrobras (PETR4 com 8% de queda), a qual sofreu impacto 

direto da queda do petróleo. Já o índice Ibovespa caiu pouco menos de 2%, sendo que quase 

metade da queda deveu-se à Petrobras. O real fechou o mês estável e a curva de juros seguiu 

comprimindo os prêmios de risco. 

Mesmo com o PIB brasileiro tendo crescido somente cerca de 1,5% em 2018, o ano se mostrou 

promissor para os ativos de risco locais. A bolsa subiu 15% e os juros para 5 anos caíram por volta 

de 100bps. O real desvalorizou em linha com a média dos mercados emergentes. Certamente o 

caminho não foi suave. Tivemos eleições, greve dos caminhoneiros, além de diversos choques 

externos, como desvalorizações abruptas na Turquia e na Argentina. A taxa de desemprego segue 

caindo, embora em ritmo lento. A inflação está controlada entre 3% e 4%. A percepção da 

sociedade brasileira nessa virada do ano, diferente das principais economias, é de que o Brasil 

está deixando um período longo de recessão e baixo crescimento para trás e iniciando um novo 

ciclo. Os índices de confiança voltaram a níveis de antes da recessão. As projeções de crescimento 

para 2019 estão no entorno de 2,5%, mas acreditamos que essa taxa pode ser superada. Se a 

situação fiscal for endereçada, principalmente com a aprovação da reforma da previdência, o 

Brasil tem a chance de vivenciar uma inflexão histórica. 

Nossa visão cautelosamente otimista com os ativos brasileiros, protegidos por uma posição 

vendida na bolsa dos EUA, foi fundamental para a performance expressiva do fundo SRM EXODUS 

PLUS em dezembro. Acreditamos que, por ora, a queda da bolsa americana gerou uma reação dos 

principais atores econômicos a qual ainda precisa ser avaliada. Portanto, encerramos a posição 

vendida em S&P500. Seguimos confiantes na bolsa brasileira e no real. Esperamos uma reação 

positiva conforme o novo governo for apresentando suas primeiras medidas e estratégias para a 

aprovação das reformas. 

 
 
 
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL TÊM CÁRATER MERAMENTE INFORMATIVO, ELE NÃO CONSTITUI E NEM DEVE 
SER INTERPRETADO COMO SENDO SOLICITAÇÃO DE COMPRA OU VENDA, OFERTA OU RECOMENDAÇÃO DE QUALQUER ATIVO 
FINANCEIRO, INVESTIMENTO, SUGESTÃO DE ALOCAÇÃO OU ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS POR PARTE DOS DESTINATÁRIOS. OS 
ATIVOS, OPERAÇÕES, FUNDOS E/OU INSTRUMENTOS FINANCEIROS DISCUTIDOS NESTE E-MAIL PODEM NÃO SER ADEQUADOS 
PARA TODOS OS INVESTIDORES. ESTE MATERIAL NÃO LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, SITUAÇÃO 
FINANCEIRA OU NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE QUALQUER INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM OBTER ORIENTAÇÃO 
FINANCEIRA INDEPENDENTE, COM BASE EM SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE 
INVESTIMENTO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO 
MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA  
DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO  
GARANTIDOR DECRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE  
CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL  
INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE  
FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.  


