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1 No começo de outubro foi aprovado em primeiro turno o texto base da proposta, entretanto os senadores fizeram uma alteração no abono salarial 

reduzindo em R$77 bilhões a previsão de economia em dez anos. Assim, a economia esperada com a reforma foi de R$800 bilhões. A votação em 
segundo turno deve ocorrer até o final outubro e depois a grande batalha do governo será a discussão e aprovação da reforma tributária.  
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No mês de setembro, o fundo Módulo I FIC FIA rendeu 1,7%, enquanto o retorno do IPCA+Yield IMA-B5+ 
foi de +0,3% e o Ibovespa +3,6%. 

 
O mês foi marcado pela aprovação do relatório da reforma da previdência na CCJ do Senado, com uma 
economia estimada de R$877 bilhões em dez anos. O adiamento em uma semana da votação do relatório 
na CCJ, por retaliação à operação da Polícia Federal contra o líder do Governo no Senado (Fernando 
Bezerra), aumentou a preocupação com a coordenação política em um momento tão importante¹. 

 
Ainda no mercado doméstico, o Copom reduziu a taxa básica para 5,5% ao ano, em linha com o esperado, 
sinalizando cortes adicionais. A expectativa para a taxa de juros no final do ano é de 4,75%, atingindo o 
seu menor nível histórico. Como consequência deste cenário benigno, inflação controlada, avanço das 
reformas e melhora dos fundamentos econômicos e das empresas listadas, o índice Ibovespa acumula 
19,2% de apreciação no ano.  
 
No cenário externo, setembro foi marcado por uma trégua na guerra comercial entre os EUA e a China, 
com os dois países tomando medidas para reduzir a tensão e demonstrar boa vontade para avançar com 
as negociações marcadas para o dia 10 de outubro em Washington. A abertura do processo de 
impeachment contra Donald Trump no final do mês trouxe algum desconforto para o mercado, apesar da 
baixa probabilidade de sucesso, dada a maioria de republicanos no Senado americano.  
 
Ademais, os ataques terroristas com drones a duas grandes instalações da petroleira Saudi Aramco, na 
Arábia Saudita, reduziram a produção local em 5,7 milhões de barris por dia (bpd) aproximadamente 5% 
do suprimento global e 50% do país. O preço do barril chegou a subir 20% no dia após o ocorrido. 
Importante destacar a postura da Petrobras neste evento, que reforçou a visão da independência da 
empresa com relação a possíveis interferências políticas. Questionado sobre eventual repasse de preço, 
o ministro Paulo Guedes disse: “Petróleo quem resolve é a Petrobras. Preço de petróleo é com a 
Petrobras”.  

 
Finalmente, ainda no exterior, indicadores 
econômicos fracos, como a queda nos índices de 
atividade (PMI) sinalizando uma contração 
econômica, levaram os bancos centrais americano e 
europeu a reduzirem as taxas básicas de juros, tendo 
o segundo adicionado estímulos como a recompra 
de títulos. Em setembro, o Dow e o S&P500 subiram 
1,9% e 1,7%, respectivamente. 
 
No fundo, os destaques positivos ficaram por conta 
dos setores de Financeiros Diversos (Itaúsa e 
Bradesco) e Consumo & Varejo (Alpargatas e Burger 
King Brasil) com ambos apresentando contribuição 
de +0,8%. Do lado negativo, os principais detratores 
foram Educação (Ser Educacional) com contribuição 
de -0,2% e Utilidades Públicas (Eletrobras e Sanepar) 
com -0,1%. Quanto às movimentações fizemos uma 
sutil redução no Setor Financeiro e aumentamos 
levemente a nossa exposição a Consumo & Varejo. 

 

 


