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RESUMO Bolsas globais têm sessões positivas nesta quarta-feira. O otimismo prevaleceu
após encontro de autoridades chinesas e americanas, que teve como principal objetivo andar em
direção a um acordo que resolva a disputa comercial entre os países. Na Europa, as principais
bolsas se mantiveram em terreno positivo ao longo do dia, apesar da incerteza ao redor do Brexit
ainda pressionar a região. Nos Estados Unidos, a divulgação da minuta da última reunião do FOMC –
que sinalizou um Fed mais “dovish” – impulsionou Wall Street, e os principais índices de mercado
fecharam os pregões em alta. O dólar (DXY), por outro lado, perdeu forças frente seus principais
pares, também repercutindo ata do FOMC. No Brasil, o Ibovespa repercute melhora de cenário
mundial e fecha acima dos 93 mil pontos.

CENÁRIO EXTERNO
Sobre a guerra comercia: a espera do parecer chinês... A segunda rodada de discussões envolvendo
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autoridades de China e Estados Unidos chegou ao fim hoje pela manhã. As negociações terminaram
em tom positivo, e o governo americano destacou o comprometimento Chinês em comprar mais
bens agrícolas, energéticos e manufaturados dos Estados Unidos. Ainda não há nada concreto, mais
os mercados seguem otimistas com as conversas. O governo chinês não apresentou seu parecer
sobre a reunião.

Sobre o Shutdown: sem conversa... A paralisação parcial do governo americano já perdura pelo 19º
dia. Hoje, ao fim do dia, Donald Trump deve se reunir com os líderes do Congresso de ambos partidos
(Republicanos e Democratas) para tentar firmar um acordo que ponha um fim a um impasse. Em
entrevista, o Presidente americano afirmou que declararia emergência nacional caso não
conseguisse se entender com seus opositores Democratas – medida que permitiria a liberação das
verbas para a construção do muro na fronteira com o México sem a aprovação do Congresso. Em
resposta, os líderes do partido Democrata já disseram que tal ação seria contestada e levada a
julgamento assim que oficializada. Vamos acompanhar...

Ata do FOMC... As minutas da reunião do Fed de dezembro revelaram que a recente alta volatilidade
do mercado financeiro e a inflação comportada são argumentos que devem promover cautela frente
novos aumentos da taxa de juros nos Estados Unidos. A preocupação ao redor de um arrefecimento
econômico em escala global também contribuiu para que membros do Comitê vissem o momento
como menos propício para um novo aumento. Em suma, tendo em mente a mensagem mais “dovish”
passada pelo documento, a expectativa é que o Banco Central americano demore mais tempo para
cogitar uma elevação da taxa de juros.
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BRASIL
Sobre o Ibovespa... O Ibovespa repercutiu quadro mais positivo no cenário exterior e fechou o dia em
alta, puxada por Vale, Petrobrás e bancos. O otimismo ao redor das novas conversas sobre a guerra
comercial, sinalização mais “dovish” do Fed e alta dos preços do petróleo foram os principais
drivers deste avanço.

Votação na Câmara... O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou hoje o
pedido para que a eleição de Mesa Diretora da Câmara seja feita por votação aberta. Toffoli
argumentou que esse é um assunto que interfere na independência de atuação dos poderes e que a
votação secreta é adotada também em vários países desenvolvidos como Portugal, França e
Espanha.
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Sobre a previdência: mais profundidade… Questionado (Guedes) ontem se a regra de transição será

STOXX 600 (Europa)

mais dura que a proposta do governo Temer, Guedes disse apenas que terá a "mesma
profundidade". Segundo a Folha, a proposta em estudo estipula de 10 a 12 anos.
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Mais sobre a Previdência: regime de capitalização… Guedes também antecipou que a proposta a ser
enviada ao Congresso Nacional em fevereiro, quando já estará definida a composição dos comandos
da Câmara e do Senado, incluirá o novo regime de capitalização. Este modelo funciona com uma
espécie de poupança, em que o trabalhador contribui individualmente à própria aposentadoria. A
reforma será apresentada semana que vem a Bolsonaro, que ainda terá de bater o martelo.
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