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Em resumo:  
− A atividade global permanece robusta. Contudo, vemos alguns primeiros sinais de que as taxas de 

crescimento podem estar a atingir o pico. 

− O Presidente Trump conseguiu os seus intentos e o dólar enfraqueceu, mas os sinais de Davos são de 
que a administração gostaria de ver maior depreciação na moeda.  

− A confiança é elevada entre os investidores quanto às perspetivas de retoma do crescimento da zona 
euro. Apesar de uma postura acomodatícia por parte do Banco Central Europeu (BCE), os falcões estão a 
conseguir fazer-se ouvir e a construir argumentos fortes para pôr fim ao estímulo quantitativo (QE) em 
setembro. A nossa análise sobre a inflação sustenta este ponto de vista.  

− Para muitos países de mercados emergentes (ME), a política ameaça a forte recuperação observada em 
2017 e, até agora, em 2018. Este ano, há um conjunto de eleições nos ME que podem constituir tanto um 
risco de ganhos como de perdas. A volatilidade pode oferecer oportunidades, se o investidor tiver 
sangue frio para aguentar um percurso mais atribulado. 

Duelo em Davos 

A retoma global mantém-se no bom caminho, mas há sinais de que a aceleração no comércio global está a 
atingir o pico. Aguardamos pelos efeitos dos cortes nas taxas dos EUA que deverão começar a fazer-se sentir 
no final deste trimestre. 

Erguer muros: mais um passo no sentido do protecionismo 
Apesar de os dados permanecem encorajadores, a atenção passou a centrar-se na política comercial, com os 
EUA a imporem tarifas à importação de painéis solares e máquinas de lavar de uso doméstico. O tom das 
recentes declarações do Secretário do Comércio norte-americano sugere que estamos numa nova era com 
uma abordagem ao comércio mais agressiva por parte dos EUA. Consequentemente, iremos aumentar a 
probabilidade no nosso cenário de “subida do protecionismo global” que se traduzirá numa maior estagflação1 
para a economia mundial do que a previsão de base indicava. A nossa análise dos ciclos e mercados sugere 
que a combinação de um crescimento mais fraco e maior inflação não é bom para ativos de risco como as 
ações.  

Enfraquecer o dólar? 
Entretanto, os exportadores e empresas norte-americanas com operações internacionais estão a aproveitar os 
benefícios de uma queda no valor do dólar, no entanto, os sinais são de que a administração dos EUA ainda 
está insatisfeita com a força da moeda.  

Na nossa opinião, o percurso do dólar ao longo do ano passado reflete um abrandamento face a um período 
de valorização de 2014 a 2016. O dólar subiu à medida que se tornou evidente que as taxas norte-americanas 
iam aumentar, ultrapassando o seu equilíbrio de longo prazo, e encontra-se agora no processo de regressar 
ao seu equilíbrio de longo prazo.  

O atual declínio do dólar também é, sem dúvida, influenciado pela retoma fora dos EUA e pelo reconhecimento 
de que a política monetária também se tornará mais restritiva na Europa e eventualmente no Japão.  

                                                                    
1 Uma situação económica na qual o crescimento abranda, mas a inflação sobe 



O dólar ainda está acima da sua média de longo prazo e outras medidas sugerem que ainda não está barato. 
Um enfraquecimento adicional do dólar parece provável e seria bem-vindo pelos mercados, que veem nisto 
uma flexibilização das condições de liquidez global que beneficia os ativos de risco.  

No entanto, ainda não há muito tempo estávamos preocupados com guerras de divisas em que os países 
procuraram obter vantagem sobre os seus vizinhos através da desvalorização, na esperança de ganharem 
uma quota maior dos mercados globais. As nossas métricas de avaliação sugerem que ainda estamos nesses 
extremos e, o que é mais importante, que o comércio global está atualmente muito mais pujante. 

Naquela época, a economia mundial estava numa crise financeira profunda e os países procuravam apanhar 
as migalhas. Hoje, há mais por onde escolher. No entanto, as moedas tendem a progredir até encontrarem 
resistência. Nesta base, gostaríamos de prestar particular atenção ao Banco Central Europeu quanto aos sinais 
de que o euro apertou as condições financeiras para além daquilo que este desejaria na prossecução da sua 
meta de inflação. 

A viragem no Banco Central Europeu  

À medida que a força da economia da zona euro se torna mais evidente, antevemos uma maior pressão sobre 
o BCE para pôr fim ao seu programa de estímulo quantitativo. Isto poderá ser o início da viragem no BCE. 

A inflação interna está a ganhar dinamismo 
Os sinais mostram claramente que a economia da zona euro está a crescer. A inflação de 1,3% em termos 
homólogos em dezembro é positiva, mas um pouco inferior ao que o BCE idealmente gostaria que fosse. No 
entanto, há sinais de que a zona euro está a trocar a inflação impulsionada pelos custos, causada pelo 
aumento dos preços da energia no ano passado, pela inflação impulsionada pela procura gerada 
internamente. Considerando isto, a nossa análise oferece dois elementos de prova.  

Primeiro, os custos internos e/ou a procura estão a aumentar num momento em que a inflação dos preços das 
importações abrandou para zero. Isto sugere a menor probabilidade de um euro mais forte ter um impacto 
significativo na inflação graças à melhoria da procura interna. Além disso, é importante salientar que a inflação 
dos preços no produtor regressou a níveis que não se viam desde 2012, o que deverá ajudar a aumentar a 
inflação dos preços dos bens . 

Em segundo lugar, a folga reduzida nos serviços sugere que a inflação dos serviços deve subir a curto/ médio 
prazo. 

Conclusões: falcões e pombas  
Os falcões dentro do conselho de governadores do BCE estão a apresentar argumentos convincentes de que a 
economia está preparada para se libertar das condições de emergência a que esteve sujeita. Esperamos que o 
conselho de governadores reveja as suas linhas de orientação para o futuro na próxima reunião em março e 
declare que planeia pôr fim ao estímulo quantitativo em setembro. Por agora, a orientação em relação às taxas 
de juro deverá continuar a ser acomodatícia, dado que uma linguagem excessivamente agressiva poderia 
empurrar o euro para níveis bastante mais elevados.  

Além disso, esperamos que o BCE comece a discutir a subida das taxas de juro logo que terminem os 
estímulos quantitativos em setembro, nem que para isso tenha de acabar por subir as três taxas de juro 
principais em março de 2019. Prevemos que a principal taxa de referência, a taxa de refinanciamento, termine 
o ano de 2019 em 0,50% e a taxa de depósito suba para zero (das atuais taxa zero e -0,40%, respetivamente). A 
taxa de depósitos é o retorno que os bancos obtêm para colocar dinheiro no BCE. 

Mercados emergentes: de volta às urnas 

Depois de um forte ano de 2017, os ME continuaram o seu caminho ascendente em 2018, mas o risco político 
pode causar alguma turbulência. 

Rússia: E o vencedor é? 
Para a Rússia, o risco reside não só nas eleições (agendadas para 18 de março), mas também no que virá a 
seguir. No mínimo, parece improvável que a política registe uma viragem para pior depois das eleições. Deste 
modo, as eleições parecem proporcionar um risco político positivo, embora só se verifiquem em março. 



Quanto ao risco de perdas, pensamos que este se irá manifestar principalmente numa votação no presidente 
Putin inferior à esperada. Uma queda significativa na popularidade pode traduzir-se em populismo, que pode 
implicar riscos para as perspetivas orçamentais. 

México: populismo em ascensão 
Mais incertas serão as eleições no México, em julho. O desfecho mais provável é a vitória do populista de 
esquerda Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de acordo com as sondagens. Para nós, parece provável que 
AMLO aumente as probabilidades de dissolução do NAFTA (acordo de comércio livre da América do Norte), 
mas é pouco provável que obtenha a maioria, o que limitará a sua capacidade para anular reformas cruciais. 
Em termos orçamentais, também demonstrou ser responsável como presidente da câmara da cidade do 
México, por isso poderá não ser um desastre total. Mesmo assim, se decidir pôr termo ao NAFTA, o 
investimento privado e as exportações poderão ser afetados. 

 

Brasil: Lula está em baixo, mas não está fora 
Tal como no México, o Brasil enfrenta umas eleições em que a esquerda populista é a favorita. No entanto, ao 
contrário do México, o Brasil poderá ver o seu principal candidato (o antigo presidente Lula) afastado pelo 
sistema judicial. O seu rival melhor posicionado é um nacionalista em matéria económica e a sua eleição será 
negativa para os mercados, mas poderá ser impulsionada pela sentença contra Lula. Os dois candidatos que 
suscitam mais preocupações para os mercados estão a começar a cair, pelo que as perspetivas são melhores, 
mas é muito cedo para estar otimista quanto ao Brasil. 

A volatilidade política surge à medida que a liquidez se desvanece 
Há eleições num conjunto de outros mercados, todas com resultados incertos. Esta incerteza traz 
habitualmente volatilidade e, com esta, abre-se uma janela de possíveis oportunidades para os investidores. 
Os mercados emergentes demonstraram que a política pode ser, e é, importante para os mercados. Este ano, 
com a Reserva Federal a reduzir a liquidez do dólar, será provavelmente um ano interessante para investir nos 
ME. 

O valor dos investimentos e o rendimento proveniente destes podem aumentar ou diminuir e os investidores 
podem não conseguir recuperar a quantia originalmente investida. 
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