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• Os programas de vacinação vêm ganhando ritmo em escala global, com Israel, Reino Unido e Estados

Unidos saindo na dianteira em termos de proporção da população imunizada.

• Além de contribuir para a aceleração do ritmo de pessoas vacinadas nos EUA via dotações orçamentárias

específicas, o novo pacote fiscal proposto por Biden deve conferir ainda mais renda a um consumidor que

acumulou poupança durante a crise, gerando ótimas expectativas para o consumo quando da gradual

normalização da economia.

• Por outro lado, na Zona do Euro, problemas burocráticos para acesso à vacina e a extensão de medidas de

restrição social deverão pesar sobre a atividade do bloco no curto-prazo.

• Na China, o aumento de casos de COVID-19 em diversas províncias e aperto gradual nas condições

financeiras não devem prejudicar a recuperação econômica.

• Riscos logísticos para a vacinação e de mutações do vírus devem ser monitorados, mas não devem mudar o

panorama de retorno à normalidade garantido pelos programas de imunização, ainda que heterogêneo

entre regiões.

Condição necessária para a retomada, os programas

de vacinação contra o COVID-19 foram iniciados

em diversos países (Gráfico 1). Com uma população

menor e um bom sistema de saúde, Israel vem se

destacando nessa corrida ao vacinar quase 50% de

sua população total e grande parte do grupo de risco.

As implicações de seu programa, entretanto, vão além

do âmbito doméstico: uma vez que ele representa o

estudo mais realista e contemporâneo sobre a

efetividade de tais planos, ganham importância

global. Por enquanto, embora ainda cedo para

conclusões mais assertivas, os dados indicam quedas

relevantes nas taxas de incidência e hospitalização

em grupos que já foram relevantemente vacinados,

gerando boas expectativas para o restante do mundo.

Dentro do G-10, o Reino Unido vem se destacando

positivamente no processo de vacinação, com quase

15% de sua população total imunizada até o

momento, permitindo que o país veja uma luz no fim

do túnel após um período de duras perdas

econômicas com os lockdowns e a incerteza no

período antecedente ao Brexit. Em seguida, os

Estados Unidos aparecem com cerca de 10% do

total de sua população vacinada, com a tendência

de aceleração no ritmo já acima de 1 milhão de

inoculações por dia.

A provável nova rodada de estímulos fiscais

encontrará um consumidor americano que, com o

suporte governamental e as restrições físicas a

diversos tipos de gastos com serviços, acumulou

cerca de USD1.8 tri em excesso de poupança ao

longo de 2020 (Gráfico 2). Dessa forma,

acreditamos que um conjunto de 3 fatores deve

garantir uma forte retomada a partir do segundo

trimestre: uma política fiscal favorável, uma

política monetária ainda estimulativa e uma

política sanitária que permita um processo de

reabertura mais efetivo da economia.
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Gráfico 1. Fonte: Bloomberg
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Em tempo, a provável postergação das negociações

sobre eventuais altas de impostos para 2022 (Figura

1) deve contribuir para o ambiente favorável ao risco

ao longo do ano, embora ainda passível de certa

volatilidade – vide as “surpresas” das últimas

semanas com a atuação de investidores individuais

fomentada por fóruns de discussão na internet.

Por outro lado, diversos problemas fazem com que a

Zona do Euro seja o destaque negativo no

processo de imunização: demora relativa na

aprovação das vacinas pioneiras, programas

descentralizados e atrasos por parte tanto da Pfizer

quanto da AstraZeneca para entregar as doses

combinadas no primeiro trimestre. Com as medidas

de restrição em curso por mais tempo que o esperado

e riscos políticos em alta com a dissolução do governo

Conte na Itália, a região perde seu upside no curto

prazo.

Janeiro mostrou-se um mês que trouxe desafios ao

cenário econômico chinês, economia que melhor

lidou com a pandemia em 2020 e crucial para o

cenário de recuperação global, com a ressurgência

dos casos de coronavírus em algumas regiões e o

aperto mais abrupto de taxas de juros de mercado.

Sobre o primeiro aspecto, acreditamos que o modus

operandi do país para lidar com ondas de COVID-19 –

com lockdowns imediatos e testes em massa – deva

ser capaz de impedir um aumento de casos que mine

a recuperação do país. Quanto ao segundo,

acreditamos ser prematuro o debate acerca de uma

normalização mais abrupta das condições de crédito

no país, baseado no discurso de diversos membros do

PBoC que fazem questão de ressaltar que a retirada

dos estímulos será feita de forma gradual (Gráfico 3),

de modo a não minar o panorama de retomada da

atividade chinesa.

Em suma, acreditamos que as políticas fiscal e

monetária expansionistas, assim como a reabertura

econômica permitida pelos programas de vacinação,

deverão ser o catalisador para um bom cenário

econômico global este ano, com diferença de timing

entre as regiões e com favorecimento a países

desenvolvidos em relação a emergentes.

Impulso de Crédito na China – var. 12M (% do PIB)

Gráfico 2. Fonte:  BEA

EUA – excesso de poupança mensal (nominal, USD bi)

Figura 1. Elaboração: Garde

Postergação das Negociações sobre 
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Eventuais problemas logísticos são naturais num

projeto de proporções nunca antes vistas, além de

riscos a serem monitorados com relação à

possibilidade de maior resistência de novas cepas

do coronavírus, os quais acreditamos não serem

capazes de reverterem o processo rumo à

normalização da economia.

Gráfico 3. Fonte: ChinaBond
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Discussão Fiscal Melhorou, Mas Riscos Continuam...

• Apesar de riscos de curto prazo em relação à possível prorrogação dos auxílios emergenciais, a discussão

fiscal apresentou melhora este ano, com um menor apelo para a flexibilização do teto de gastos.

• Eleições no Congresso devem ajudar a harmonia entre poderes, mas o avanço da agenda de reformas

depende do Executivo.

• Mantemos visão da perda do vigor da recuperação econômica neste começo de ano, com o fim dos auxílios

emergenciais e recrudescimento da pandemia.

• Novo choque de commodities faz com que inflação projetada convirja para as metas no horizonte relevante,

o que deverá antecipar o processo de normalização da taxa de juros para março.

• Diminuição dos riscos fiscais e o processo de normalização de política monetária deverão ajudar a

estabilizar a taxa de câmbio à frente.

Em relação à atividade econômica, não temos

grandes alterações em relação a nossa expectativa

de uma perda de vigor na economia neste começo

de ano (gráfico 4). Essa perda de tração esperada

advém tanto do fim do auxílio emergencial, que

mesmo com alguma prorrogação seria de um

tamanho muito menor do que vimos no ano

passado, bem como do processo ainda gradual de

vacinação e aumento das restrições sociais em

algumas regiões do país. Dessa maneira,

mantemos nossa projeção para crescimento do

PIB de 2.7% em 2021, abaixo do consenso do

mercado.

A discussão fiscal apresentou melhora neste ano, com

a manutenção do teto de gastos se tornando o cenário

predominante. Ainda assim, a prorrogação do auxílio

emergencial, operacionalizado por crédito

extraordinários fora do teto de gastos e de maneira

provisória, é um risco latente. A probabilidade da

ocorrência desses gastos extrateto depende

basicamente da evolução da segunda onda da

pandemia no país assim como do processo de

vacinação, que deverá ser gradual, dependente do

aumento de oferta de vacinas. Nesse sentido, um

agravamento da pandemia que suscite novas

restrições de mobilidade urbana deverá aumentar a

demanda política por mais auxílios.

As eleições para a presidência da Câmara e

Senado não trouxeram novidades, com dois aliados

do presidente Bolsonaro sendo eleitos, Deputado

Arthur Lira e Senador Rodrigo Pacheco,

respectivamente. Ainda que as eleições possam

favorecer a pauta de reformas tão necessárias ao país,

ficará por conta do Executivo escolher suas

prioridades e encaminhar as propostas para o

Congresso. Nesse sentido, o presidente Bolsonaro

tem adotado um tom mais reformista nos seus

últimos discursos, defendendo as medidas fiscais e

privatizações. Para que o discurso não fique apenas

no papel, deveremos ficar atentos aos próximos

passos do governo na proposição de reformas mais

incisivas, especialmente no que diz respeito a PEC

emergencial, que teria como resultado uma maior

sustentabilidade do teto de gastos nos próximos anos.

Gráfico 4. Fonte: IBGE

PIB
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Do lado da inflação, nosso cenário mudou de

maneira significativa, por conta da nova rodada de

alta nos preços de commodities em reais (gráfico 5).

Nossa projeção para o IPCA deste ano subiu para

3.7%, em linha com a meta de 3.75%, e para 3.4%

em 2022, também ao redor da meta de 3.5%. Dito

isso, os graus de liberdade que acreditávamos que

permitiriam ao Banco Central subisse a taxa de juros

apenas no segundo semestre se reduziram. Desta

forma, acreditamos que o Copom deva começar a

normalizar parcialmente a política monetária a partir

da reunião do Copom de março, ao passo de 50bps

por reunião até alcançar 4% na taxa Selic.

Do lado do setor externo, continuamos vendo uma

taxa de câmbio performando mal e com muita

volatilidade. Acreditamos que esse comportamento

se deva a duas principais razões: riscos fiscais ainda

elevados e taxa de juros em níveis extremamente

estimulativos. Como posto anteriormente,

acreditamos que o debate fiscal melhorou e já

antevemos uma normalização parcial da taxa de

juros. Esses dois fatores têm potencial de
Gráfico 5. Fonte: BCB

IC-Br GARDE-Agro – Diário (Nível, desde jan/19)

estabilizar a taxa de câmbio nos meses à frente,

ainda mais quando adicionamos a forte alta de

commodities nos mercados internacionais, que

deverá impactar positivamente as exportações

brasileiras neste ano.
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Rentabilidade até 29/01/2021

FUNDOS (%)

D’Artagnan |Multimercado 

Porthos | Alavancado

Indicadores (%)

CDI

Ibovespa

Athos | Long Biased

MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

Aramis | Previdência

* Considerando o feeder mais antigo da estratégia do Porthos (GRPI) - início em 28/02/2020
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Atribuição de Performance – Janeiro/21
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