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Em janeiro tivemos a decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, que ficou

entre 1% e 1,25% ao ano, em acordo com o que era esperado pelo mercado. Não houve

muitas novidades no comunicado do FED, que manteve a visão da política monetária de

aumentos graduais na taxa de juros – é esperado pelo mercado três altas esse ano. Do

lado da atividade, os desempenhos da economia e do mercado de trabalho mantiveram a

solidez dos últimos meses. A respeito da inflação, os dados seguem abaixo da meta de

2%.

Na Europa, o fortalecimento do euro vem refletindo o cenário de crescimento

positivo, fato que eleva a possibilidade de uma normalização da política monetária mais

veloz pelo Banco Central Europeu (BCE). A ata da última reunião do BCE revelou maior

confiança dos membros acerca do processo de recuperação da atividade na região,

aumentando a hipótese de que o fim das compras de títulos possa ocorrer em setembro de

2018. Os dados mais recentes de atividade fortalecem esse quadro da não continuidade

das compras, sinalizando que a região deverá manter o ritmo de crescimento de 2,5% em

2018. No front político, os riscos parecem reduzidos com a provável coalizão entre a

democracia cristã e os social-democratas na Alemanha, além de baixa probabilidade de

eleição de um governo populista na Itália.

No ambiente local os sinais de recuperação estão se consolidado cada vez mais na

economia. Devemos ter uma expansão de 0,3% no quarto trimestre, após alta de 0,1% no

trimestre anterior. O consumo deve seguir liderando a recuperação da economia e os

investimentos têm apresentado dados mais positivos. Do lado fiscal, o governo central

encerrou 2017 com déficit primário de R$ 124 bilhões, melhor que sua meta (R$ 159

bilhões). No aspecto monetário, o Banco Central reduziu a taxa Selic em 25 pontos base

para 6,75% ao ano na reunião de fevereiro. Existe a abertura para novos cortes na taxa

Selic, mas estão atrelados a novas surpresas baixistas na inflação. A perspectiva é de que

o consumo seguirá sendo a maior contribuição para o crescimento da economia nos

próximos trimestres.
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No ambiente político, tivemos em janeiro a confirmação da condenação de Lula em

segunda instância e o aumento de sua pena. A lei é clara sobre a proibição, mas há

tramites judiciais que possibilitam uma eventual candidatura, os tribunais superiores ainda

podem autorizar o petista a entrar na disputa, respaldado por liminares judiciais.

A relevância das eleições se mantém em destaque, ainda termos um cenário incerto

no que se diz sobre a agenda de reformas e ajustes econômicos necessários que poderão

recolocar a economia em um caminho de crescimento mais prolongado, em relação à

recuperação cíclica atual. Já começamos a ver os sinais dessa recuperação, que deve ir

se tornando mais consistente nos próximos meses, mas ainda tímida por consequência da

incerteza política, sendo que o resultado das eleições deverá ser fundamental para definir

as projeções para os próximos anos.

O cenário internacional continua apontando para um crescimento mais forte dos

países desenvolvidos, influenciando assim uma maior recuperação dos países

emergentes. No entanto, nas últimas semanas surgiram novos fatores modificando o

cenário de menor volatilidade e maior apetite a risco que se verificava nos meses

passados. Entre eles, o relatório sobre a situação do mercado de trabalho norte-americano

em janeiro voltou a mostrar sinais de aquecimento. Além da forte geração de empregos

(200 mil frente à expectativa de 180 mil), o relatório também indicou uma alta significativa

nos salários reais. Esses indicadores pressionaram as taxas de juros e provocaram

quedas generalizadas na bolsa americana, com o mercado mostrando preocupação com

os possíveis reflexos desses dados sobre a condução da política monetária. Outra

consequência foi a alta da moeda dos EUA frente a praticamente todas as cestas de

moedas internacionais, revertendo em parte da desvalorização do dólar observada nos

últimos meses.

No Brasil, os mercados captaram esses efeitos nas primeiras semanas de fevereiro,

com a bolsa local caindo, as taxas de juros subindo (especialmente para os vencimentos

mais longos) e o real se enfraquecendo. Contaminados pelo mau humor internacional que

forçou uma correção para os mercados emergentes e por dados mais fortes de emprego

nos Estados Unidos. O movimento das bolsas americanas bastante negativo também se

justifica pela realização dos retornos por parte dos investidores saírem de papéis que já

haviam tido fortes ganhos recentes. O resultado do avanço da renda salarial eleva uma

aposta em uma trajetória mais forte da alta de juros no país - um juro americano mais alto

reforça a migração para títulos da dívida americana e consequentemente reduz a liquidez

mundial.



Economia Internacional

Nos Estados Unidos, a inflação voltou a desacelerar no mês de dezembro e atingiu

2,1% na comparação anual após registrar 2,2% em novembro. Em relação ao mercado de

trabalho, após os dados positivos de inflação, todas as atenções se voltaram para o

indicador de crescimento salarial. Os rendimentos médios do trabalhador urbano

americano avançaram 2,9% na comparação anual, mostrando forte aceleração em relação

à leitura anterior, de 2,7%, e indicando a expectativa de maior pressão inflacionária para a

economia americana. A taxa de desemprego manteve-se em 4,1% (menor nível em 17

anos). Pelo lado da atividade, a prévia do crescimento do PIB do último trimestre de 2017

indicou expansão de 2,6% na comparação trimestral com taxa anualizada, mostrando

recuo em relação ao resultado do terceiro trimestre (crescimento de 3,2%). A abertura do

dado, no entanto, foi vista como positiva, uma vez que a desaceleração se deu em razão

do aumento das importações, e os números para consumo e investimento mostraram

solidez.

Na Zona do Euro, a inflação de janeiro também mostrou sinais positivos, apesar de

o índice cheio desacelerar na comparação anual (de 1,4% para 1,3%). No campo da

atividade, o destaque positivo foi a divulgação do crescimento do PIB europeu do quarto

trimestre de 2017, que avançou 0,6% na comparação trimestral, mostrando continuidade

do bom momento econômico europeu. Além do PIB, os números de PMI – índice de

atividade dos gerentes de compra - também apontaram forte ritmo de expansão da

atividade, o PMI composto, que compila informações de manufatura e serviços, avançou

para 58,8, o maior nível desde 2006. Apesar da atividade consistentemente

surpreendendo para cima e um sólido mercado de trabalho, o ECB, em sua reunião de

janeiro, manteve sua posição cautelosa em relação aos próximos passos e afirmou que a

taxa de juros deve se manter inalterada por um longo período após o fim do programa de

estímulos.

Na China, tivemos em janeiro a divulgação do crescimento do PIB do último

trimestre de 2017. A economia chinesa manteve o forte ritmo de expansão apresentado ao

longo do ano e cresceu 6,8% no quarto trimestre. Com esse avanço, a economia chinesa

encerra o ano de 2017 com crescimento de 6,9%, resultado acima da meta de crescimento



estipulada pelo governo chinês, de 6,5%. O dado mostra resiliência do crescimento chinês

mesmo após a implementação de medidas por parte do governo chinês para tornar

sustentável o ritmo de expansão. As vendas no varejo tiveram desempenho semelhante ao

ano anterior, com alta de 10,2% frente 10,4% em 2016. A aceleração do crescimento

deveu-se ao melhor desempenho do setor industrial, com alta de 6,6% em 2017. Por sua

vez, os investimentos em ativos fixos registraram moderação mais acentuada, com avanço

de 7,2% em 2017 após crescimento de 8,1% no ano anterior.

Economia Brasileira

O ano de 2018 inicia sem uma melhora das perspectivas para a aprovação da

Reforma da Previdência. Apesar do Congresso estar em recesso, a comunicação do

governo no período demostra que não houve evolução das tratativas do governo em

conquistar mais votos favoráveis à pauta. Adicionalmente, diversas sinalizações do

governo apontam para uma nova diluição da proposta da Reforma da Previdência e,

inclusive, não descartam um novo adiamento da votação da matéria para o período após a

eleição presidencial ou somente para 2019.

Como resultado desse distanciamento da aprovação da reforma e a crescente

possibilidade de Temer encerrar o seu mandato sem aprovar a Reforma da Previdência,

tivemos em janeiro a agência internacional de risco Standard&Poor's (S&P) reibaixando

nota de crédito soberano do Brasil de "BB" para "BB-".

A ata da última reunião do Copom manteve a avaliação de que o enceramento do

processo de flexibilização monetária é o cenário mais provável, embora sem fechar as

portas para um eventual ajuste adicional. Mantém-se a expectativa de manutenção da taxa

básica em 6,75% ao longo de todo o ano, dada a expectativa de maior dinamismo da

atividade econômica doméstica, maiores riscos para o encaminhamento da reforma da

previdência e ambiente internacional sujeito a maior volatilidade. Em linhas gerais, o

documento reforçou a avaliação de que a recuperação da atividade econômica segue

consistente e que o ambiente inflacionário é favorável. O cenário básico do comitê é de

que a inflação volte à meta em linha com recuperação da economia. Por outro lado, o corte

adicional na taxa básica de juros poderia ocorrer caso haja o risco de propagação dos

níveis baixos da inflação.



Do lado da atividade de 2017, os resultados seguem animadores: as vendas no

varejo apresentaram avanço de 0,7% em novembro e levaram o índice IBC-BR a crescer

0,5% no mês, já o forte avanço (2,8%) da produção industrial em dezembro indica que a

atividade terminou o ano de 2017 em ritmo de aceleração. Além de estes indicadores

reforçarem a expectativa de o PIB acelerar no quarto trimestre de 2017, os bons

resultados da atividade no final de 2017 somados à recuperação mais sólida do mercado

de crédito, continuidade da melhora do mercado de trabalho e novo aumento da confiança

empresarial, indicam que a recuperação ganhou tração e que a economia terá uma

retomada mais pujante em 2018.

No ambiente atual, de recuperação econômica com inflação baixa, a política

monetária terá amplo espaço para permanecer expansionista ao longo de 2018. A

expectativa é de que a taxa Selic se mantenha em 6,75% até o final de 2018. O principal

risco para essa projeção é uma incerteza eleitoral tal que afete significativamente a taxa de

câmbio e em consequência a inflação corrente e/ou esperada.

Câmbio



No mês de janeiro o dólar recuou 4,40% frente ao real, no acumulado dos 12 meses

apresentou uma variação de 1,13%. Quanto à taxa de câmbio, a média do mês ficou em

R$ 3,21/US$ e encerrou o mês de janeiro em R$ 3,16/US$.

A pesquisa Focus, com informações atualizadas até o dia 9 de fevereiro, trouxe um

ajuste marginal nas expectativas de câmbio do próximo ano, cuja mediana saiu de R$

3,40/US$ para R$ 3,39/US$. Para 2018, a mediana para a cotação de final de período em

2018 não sofreu alteração, ficando em R$ 3,30/US$, um pouco acima do patamar

corrente, com a perspectiva de força do dólar em um contexto de economia com

crescimento mais expressivo, reação da inflação e, consequentemente, continuidade do

ajuste gradual da política monetária pelo Fed.

O enfraquecimento do dólar tende a favorecer o preço das commodities,

aumentando a atratividade das moedas emergentes e dos ativos nelas denominados. O

maior risco a esse cenário continua a ser o surgimento de surpresas altistas na inflação

norte-americana, o que resultaria na elevação mais rápida dos juros nos EUA.

O ano de 2018 iniciou com forte alta na Bolsa, com o Ibovespa valorizando 11,14%
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em janeiro, atingindo máxima histórica ao longo do mês.

As blue chips, principalmente dos setores de siderurgia e bancário, foram o

destaque do período, que teve como auge a condenação em segunda instância do ex-

presidente Lula – por corrupção passiva e lavagem de dinheiro –, aumentando as chances

do petista ser preso nos próximos meses e dirimindo a possibilidade de sua candidatura no

pleito de 2018.

Nem a confirmação do rebaixamento do rating soberano pela S&P, de BB para BB-,

foi capaz de reduzir o entusiasmo dos investidores, graças à perspectiva estável da nota e

devido ao fato já estar “precificado” pelo mercado, por conta dos rumores no final do ano

anterior. O mês ainda contou com: reajustes nos preços do aço pelas siderúrgicas; venda

de ativos da Gerdau; maior possibilidade de acordo entre Embraer e Boeing; retirada da

proibição para privatização da Eletrobras; acordo da Petrobras nos EUA para suspender

ação coletiva, além de aumento no preço do petróleo; e rumores de combinação de

negócios no setor de papel e celulose. Do lado externo, a divulgação de dados positivos

na China e EUA, ajudaram a impulsionar os mercados mundiais.

A maior parte dos agentes continua otimista com o desempenho da Bolsa em 2018,

por conta, sobretudo, da retomada da economia e da expectativa de um candidato pró

mercado vencer as próximas eleições. Porém, a dificuldade de aprovação da Reforma da

Previdência; indefinições quanto aos possíveis candidatos a presidente; e a aceleração da

economia norte americana além do esperado – que pode levar ao Fed a elevar os juros

americanos mais rápido do que o desejado – devem continuar trazendo volatilidade ao

mercado de ações.



Juros e Inflação

A respeito da curva de juros nominais, observamos que se manteve a inclinação

(diferença entre as taxas mais longas e mais curtas) Em janeiro houve um forte movimento

de queda das taxas nos vencimentos mais longos, no comparativo com o mês de

dezembro.

No campo inflacionário, o IPCA do mês de janeiro registrou uma elevação de

0,29%, comparado com o mês anterior, bem acima do observado no IPCA-15 do mês

(0,39%). Essa variação veio também acima da expectativa do mercado, que considerava

um aumento de 0,33% para janeiro. Com esse resultado, no acumulado dos últimos 12

meses, observa-se um aumento de 2,86%.

Quanto ao resultado na margem, o avanço menor do IPCA pode ser explicado, em

grande medida, pelo comportamento do grupo Habitação. Os maiores impactos da

redução da bandeira tarifária para verde colaboraram para o recuo do grupo na

comparação marginal. Adicionalmente, o arrefecimento registrado pelo grupo Vestuário

ficou em linha com a sazonalidade favorável do período. Em contrapartida, a

desaceleração só não foi maior em função do avanço registrado pelos preços de

Renda
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alimentação no domicílio e de ônibus urbano, que pressionaram os grupos Alimentação e

Bebidas e Transportes para cima, respectivamente.

À medida que os efeitos da supersafra se dissipem nos próximos resultados, os

preços de alimentos devem mostrar variações cada vez mais próximas de sua

sazonalidade, pressionando os núcleos.

Para fevereiro, a expectativa é de ligeira aceleração do indicador. Nesse sentido, o

IPCA deve responder à reversão da trajetória de recuo registrada pelo grupo Habitação

neste mês. A saída dos impactos da redução da bandeira tarifária para verde anunciada

pela Aneel deve pressionar a tarifa de eletricidade ao longo de fevereiro. Além disso, os

impactos sazonais dos reajustes escolares de começo de ano também devem influenciar o

indicador na comparação com janeiro. Em contrapartida, é esperada desaceleração dos



preços dos alimentos, em linha com o repasse das pressões baixistas recentes do atacado

para o varejo.

Em janeiro, as taxas de juros nominais mais curtas praticamente se mantiveram no

mesmo patamar que o mês anterior. No entanto, as taxas mais longas apresentaram uma

significativa redução. Esse movimento corrobora para uma maior inclinação das curvas.

Para as posições já mantidas em carteira, com esse movimento das taxas no mês, o

retorno das NTN-Bs apresentou uma forte elevação, proporcionando resultados bem

acima do CDI, principalmente nos vencimentos mais longos.



Quadro Resumo Principais Índices

Ranking de Índices - 2012 / 2018 YTD

Asset Classes Benchmarks Jan/18 2018 2017 12 meses 24 meses 36 meses

CDI 0,58% 0,58% 9,93% 9,38% 11,68% 12,25%
Selic 0,58% 0,58% 9,94% 9,39% 11,70% 12,26%
IMA-S 0,58% 0,58% 10,16% 9,62% 11,73% 12,28%

Renda Fixa (Pré Fixada) IRF-M 1,30% 1,30% 15,20% 14,09% 18,34% 14,86%
IMA-B 5 1,33% 1,33% 12,58% 12,77% 13,11% 14,23%

IMA-B 5+ 4,95% 4,95% 12,75% 15,74% 23,78% 16,48%
IMA-B 3,40% 3,40% 12,79% 14,49% 19,51% 15,41%

IBrX-100 10,74% 10,74% 27,55% 31,76% 43,52% 21,57%
IBrX-50 11,71% 11,71% 26,82% 32,25% 43,96% 21,23%

Ibovespa 11,14% 11,14% 26,86% 31,30% 44,97% 21,87%
IDIV11 9,88% 9,88% 25,30% 26,79% 56,28% 21,76%
SMLL 4,34% 4,34% 49,36% 39,86% 49,82% 21,93%

MSCI World Price 5,22% 5,22% 20,11% 23,48% 19,03% 9,68%
MSCI World Price BRL 0,59% 0,59% 21,92% 24,88% 5,27% 16,16%

Renda Fixa
(Pós fixada)

Renda Fixa (indexados a inflação)

Renda Variável

Renda Variável  (Exterior)
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NOTAS IMPORTANTES

Este documento contém informações confidenciais e exclusivas da Mercer e destina-se

ao uso exclusivo das partes às quais a Mercer o entregou. O seu conteúdo não pode ser

modificado, vendido ou de outra forma fornecido, no todo ou em parte, a qualquer pessoa ou

entidade, sem o consentimento por escrito da Mercer.

As conclusões, classificações e/ou opiniões expressas neste documento constituem

a propriedade intelectual da Mercer e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Eles não têm

por fim transmitir quaisquer garantias quanto ao desempenho futuro dos produtos de

investimento, das classes de ativos ou dos mercados de capital discutidos. A rentabilidade

obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

As informações contidas neste documento foram obtidas de diversas fontes de

terceiros. Embora a Mercer acredite que as informações sejam confiáveis, não buscou verificá-

las. Como tal, a Mercer não faz quaisquer representações ou garantias quanto à exatidão das

informações apresentadas e não assume qualquer responsabilidade ou obrigação (inclusive por

danos indiretos, consequenciais ou incidentais) por qualquer erro, omissão ou imprecisão nos

dados fornecidos por quaisquer terceiros.
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