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              Terminamos o mês de junho e o primeiro semestre de 2019 com um grande rally nos 

mercados de risco. Esta euforia deveu-se basicamente a uma combinação de discursos 

“dovish” (leia-se taxa de juros mais baixas) dos Bancos Centrais europeu e americano com 

uma expectativa de trégua no conflito comercial entre EUA e China. Praticamente todas as 

bolsas fecharam o mês no positivo e algumas com dois dígitos de alta no semestre. O Brasil 

não foi exceção à regra já que também se beneficia da maior liquidez global. Além disso, a 

maior probabilidade de aprovação da reforma da Previdência e o evento não esperado de 

um acordo comercial com a União Europeia ajudaram o ambiente de investimento. Portanto, 

a Bolsa fechou em alta, os juros futuros mais uma vez sofreram fortes quedas e o Real se 

valorizou perante o dólar americano.  

No cenário externo, os investidores têm feito vista grossa para a queda sincronizada da 

atividade mundial (principalmente a manufatureira) e os possíveis efeitos das tarifas impostas 

pelos EUA aos seus parceiros na inflação, no comércio mundial e nos resultados das 

empresas. Nesta primeira metade do ano, quem comandou o mercado foi a expectativa de 

liquidez promovida pelos BCs, com maior ênfase para as decisões do BC americano (FED). 

Para o próximo período, vemos o cenário global com mais cautela, pois entendemos que a 

combinação de uma economia mais fraca, com queda nos lucros e avaliação cara de ativos 

é matéria-prima para um ciclo com fundamentos mais fracos onde talvez os juros mais baixos 

não sejam suficientes para sustentar os mercados. 

No Brasil, apesar da crise política continuada, pouco a pouco está se cristalizando a 

aprovação da reforma da previdência, mesmo que com valores de redução de gastos 

abaixo do esperado pelo governo. No entanto, a questão do momento não é apenas a 

previdência, mas a falta de confiança do empresário e do consumidor para investir e 

consumir neste novo governo, o que gera fraca atividade e baixa utilização da capacidade 

instalada. Daí a inflação comportada e a pressão sobre o BC brasileiro para um maior corte 

nos juros, na esperança de reavivar o crédito e melhorar a atividade econômica e o nível de 

emprego. Entendemos que, com a aprovação da reforma, abre-se uma avenida para a 

queda na SELIC atual de 6,50% para o que mercado futuro hoje indica: em torno de 5,50%.  
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Investimentos. Os valores e demais informações aqui presentes, inclusive no que se refere 
aos cálculos de retorno da Carteira e das taxas cobradas pela Quadrante Investimentos, 
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Em relação à alocação global, 

continuamos bastante líquidos e com 

baixo risco nas carteiras. Neste mês, outra 

vez nos beneficiamos das quedas dos 

juros das Treasuries provocado pelo 

cenário de maior desaquecimento. 

Continuamos com as posições em dívidas 

de países Emergentes, por acreditar na 

continuidade da liquidez global. Nas 

carteiras locais, durante o mês de junho, 

realizamos fortes ganhos nas posições de 

IPCA aproveitando o fechamento da 

curva de juros futuro. Parte desta 

alocação foi direcionada para a Bolsa 

com base na expectativa de aprovação 

da reforma e de melhora na atividade.   
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