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O mercado financeiro global vem experimentando recordes em cima de recordes no preço dos 
ativos. A cotação do principal índice da bolsa americana, o S&P 500, frequentemente renova seu 
recorde de alta. O índice vem subindo há 10 anos. As taxas de juros na Europa estão em terreno 
negativo há um bom tempo. Os principais fatores que embasam esse comportamento são o 
afrouxamento monetário promovido por diversos bancos centrais, principalmente pelo FED, desde 
2008, e também a melhora na produtividade derivada dos avanços em tecnologia verificados nos 
últimos anos.

A medida em que os ativos vão atingindo novas máximas, os riscos associados às posições bullish 
(compradas) vão crescendo.

Na carta desse mês vamos abordar alguns desses riscos. A intenção não é a de sermos alarmistas 
ou catastrofistas, apenas alertar nossos leitores para riscos que muitas vezes acabam sendo 
subestimados em mercados com tendência de alta. Muitos investidores se ancoram na máxima 
“the trend is your friend” e acabam sendo inconscientemente lenientes com alguns riscos 
associados à sua posição. 

Quando há uma inversão na curva de juros americana, com os juros de 10 anos operando a taxas 
menores que os juros de curtíssimo prazo (por exemplo, 3 meses), o prognóstico de uma recessão 
futura fica muito forte.
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Entre março e outubro de 2019, houve uma inversão causada por uma decisão do FED americano 
de afrouxar a política monetária por lá, num momento em que a expectativa do mercado era de 
um possível aperto monetário. Ou seja, a decisão não só frustrou as expectativas como foi em 
sentido contrário. Para colocar mais lenha nessa fogueira, o presidente Trump deu claros indícios de 
que exerce pressão para que os juros caiam ainda mais.

Até agora a recessão foi evitada e a economia continua se deteriorando a uma taxa de crescimento 
de pouco mais de 2% ao ano.

Seguem as taxas trimestrais de crescimento anual do PIB americano.
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A inversão mais recente da curva de juros convida às perguntas: o que pode desencadear a 
próxima recessão e como ela será?
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Vejamos alguns fatores a serem monitorados citados por especialistas e 
comentaristas.

Eventos geopolíticos: uma recessão provocada por eventos geopolíticos 
é tão aleatória e altamente variável que é quase impossível prevê-la. 
Uma escalada nas tensões do oriente médio faz os preços do petróleo 
subirem. Erros de cálculo no mar da china meridional levam a conflitos 
abertos, por exemplo.

Cisnes negros: depois, há os eventos aleatórios imprevistos, como a 
potencial pandemia em desenvolvimento na China. Não temos controle 
sobre a rapidez com que isso pode se espalhar ou a eficácia das 
contramedidas para contê-la. Medos de surtos passados, medidos pelas 
cotações dos ativos financeiros, parecem exagerados em retrospectiva. 
Embora o mercado compre a ideia de que as chances de o coronavírus 
levar à recessão sejam relevantes, eventos semelhantes no passado 
recente levaram a contradições de curta duração que terminam quando 
o choque inicial desaparece. As probabilidades de eventos de cauda 
embutidas nos preços acabaram se mostrando elevadas a posteriori.

Bolha de tecnologia: os ganhos em ações de tecnologia têm inflado os 
índices dos mercados acionários há 10 anos. A preocupação de que os 
amplos índices de mercados sejam dominados por um punhado de 
gigantes aconteceu. Quatro empresas de tecnologia dos EUA - Apple, 
Alphabet (controladora da Google), Amazon e Microsoft - agora têm 
capitalizações de mercado de US 1 tri ou mais. Isso era insondável 
mesmo durante os anos pontocom da década de 90.

Além disso, altas como das ações da Tesla, que subiram mais de 40% nos 
últimos pregões, fizeram essa empresa valer mais que a Volkswagen e 
a GM somadas. Enquanto a VW e a GM, juntas, vendem cerca de 20mm 
de veículos por ano, as vendas da Tesla em 2019 não chegaram a 370 mil. 
É razoável apostar que o crescimento das vendas da Tesla e de suas 
margens serão maiores que das montadoras tradicionais? Sem dúvida. 
Mas a precificação dessas empresas remete cada vez mais à bolha da 
Nasdaq da virada do século. 

Como é necessário adicionar “e sabemos como isso terminou”, vejamos 
como a bolha pontocom realmente terminou: a Nasdaq  Composite 
Index, com tecnologia, caiu 78% e o S&P 500 49%. Apesar da carnificina 
do mercado, a repercussão econômica foi modesta, com uma recessão 
curta de 8 meses entre março e novembro de 2001.

A principal diferença entre os anos 90 e agora são as avaliações. Naquela 
época, algumas das empresas de tecnologia mais populares tinham 
pouca receita e nenhum lucro. No pico, o S&P 500 apresentava uma 
relação p/l de 31. A Nasdaq estava perto de 70. A diferença é que a 
tecnologia domina hoje porque é muito lucrativa.
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As ações de tecnologia sofreriam de fato durante uma recessão, mas 
não há um grande fato que sugira que as avaliações estejam fora do 
controle. Em outras palavras, embora seja difícil ver como uma falha na 
tecnologia como fonte da próxima recessão, o fantasma está aí.

Federal Reserve: a taxa de desemprego nos EUA é de 3,5%, a mais baixa 
em mais de 50 anos. As empresas acabam descobrindo que têm 
problemas para contratar trabalhadores e recorrem a aumentos de 
salários para atrair pessoas dos concorrentes. Não é difícil adivinhar 
como isso progride. Salários aumentam, gastos dos consumidores 
também e consequentemente os preços têm pressão de alta. Os 
inflacionistas, apesar de estarem completamente errados há 3 décadas, 
começam novamente a soar alarmes.

O FED aumentaria as taxas para conter a alta dos preços até que surtam 
efeitos. Dezoito meses e 150 bps depois, o impacto da disponibilidade do 
crédito e do seu custo passa a ser perceptível. Isso reduz os ganhos 
levando demissões e redução dos investimentos empresariais. A 
economia sofre uma contração.

No 4º tri de 2018, por exemplo, a ansiedade de recessão após o FED 
elevar as taxas sete vezes em 2017 e 2018 enviou as ações para uma 
queda livre. 
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Havia também tensões como a guerra comercial EUA x China, que hoje 
estão relativamente dissipadas e outras questões menores. Embora a 
curva de juros não tenha se invertido na época, muitos especialistas 
previram a recessão, que não se materializou. É claro que se o FED 
continuasse subindo as taxas, teria ajudado a recessão se materializar, 
mas ele as reduziu 3 x em 2019.

Todos esses fatores de risco se potencializam com o S&P 500 na máxima 
histórica e com juros negativos em uma boa parte dos países 
desenvolvidos. Não estamos aqui prevendo que virá uma recessão ou 
que teremos uma reversão dessa tendência imediatamente. Sem 
dúvidas, os riscos estão se acumulando. 
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