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• A continuidade do sucesso dos programas de vacinação dá mais visibilidade quanto à reabertura econômica

global e sua heterogeneidade entre diferentes regiões.

• Destaque positivo no processo de vacinação e com uma nova rodada de estímulos fiscais robustos, os EUA

seguem com revisão altista nas projeções de crescimento, o que resultou em altas abruptas nas taxas de

juros de mercado. Entretanto, acreditamos que tal movimento deva se dar de modo mais gradual adiante.

• A pressão nas condições financeiras também chamou a atenção do ECB, num momento em que a região

ainda lida com extensões nas medidas de restrição social e uma atividade econômica mais fraca.

• Na China, dados apontam que o consumo local compensou parcialmente a queda nos gastos com viagens

durante o Ano Novo Lunar. O ritmo forte de crescimento ainda deve garantir alguma sustentação para

preços de commodities, mesmo diante de mix diferente de crescimento.

• O novo ambiente de crescimento americano divergente do resto do mundo em meio a alta liquidez exige

cautela com o movimento do dólar adiante.

Seguindo o que foi visto em janeiro, a evidência

científica acerca dos programas de vacinação

continuou apontando para seu sucesso, com redução

de mortes e hospitalizações concentradas em grupos

etários que foram priorizados. Nesse sentido, a

divulgação do plano de reabertura do Reino Unido

foi ótima notícia tanto no âmbito local quanto global

– baseando-se nele e sob hipóteses quanto ao

cronograma da inoculação de grupos de risco para

diferentes países, podemos ter maior sensibilidade a

respeito do ritmo de reabertura global e sua

heterogeneidade entre regiões (Figura 1).

Considerando como “reabertura” o momento em que

o comércio não essencial passa a funcionar

normalmente, concluímos que os países na dianteira

do processo – Israel, Reino Unido e Estados Unidos –

podem vislumbrar um relativo retorno à normalidade

econômica já ao longo do 2º trimestre, enquanto os

países europeus (com sérios atrasos nesse início do

programa de inoculação) devem começar a

normalizar suas atividades entre o fim 2º trimestre e

início do 3º. No mundo emergente, o destaque

positivo fica com o Chile, que já vacinou mais de

15% de sua população, enquanto o restante dos

emergentes deve ser capaz de reabrir suas economias

apenas ao longo do 2º semestre.

Concomitante a esse cenário de vacinação eficaz, nos

EUA também ocorreu o avanço rápido do quarto

pacote de estímulos fiscais, que deve transferir

ainda mais renda ao consumidor norte-americano.

Atualmente no Senado, para discussão, o envelope

final não deve ficar muito aquém dos USD 1.9tri

inicialmente propostos e deve cumprir o objetivo

de ser sancionado pelo presidente Biden até 14 de

março – quando expiram os benefícios adicionais

do seguro-desemprego. Dessa forma, o cenário

para a retomada de atividade nos EUA

permanece extremamente otimista para 2021.

O aumento do otimismo quanto ao crescimento no

país teve um efeito colateral indigesto para ativos

de risco - uma alta forte e abrupta nas taxas de

juros de mercado (gráfico 1), levantando temores

de uma reedição do episódio do Taper Tantrum em

2013, em que os ativos de risco foram fortemente

afetados pela expectativa de mudança do

comportamento do Fed. Tal movimento levantou

questões sobre até que ponto a alta dos juros

decorrente de um maior otimismo com o futuro

da economia pode ocorrer sem impactar

negativamente outros mercados (principal-

mente emergentes).

Timing da Vacina (por país)

Figura 1. Fonte: Garde
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Apesar de acreditarmos que, estruturalmente,

ainda viveremos um período de altas na curva de

juros, o movimento deve ser mais gradual –

característica fundamental para não gerar distúrbios

maiores em ativos de risco -, devido à inconsistência

entre as precificações de mercado e o timing imposto

pelo Fed para o início do ciclo de aperto monetário.

Além disso, por conta da postura revelada por

membros relevantes do board de preocupação com

uma eventual reedição do episódio de 2013, podemos

ver intervenções – inicialmente verbais – que

segurem um maior ímpeto no aumento de taxas.

Uma reação mais incisiva a respeito desses

movimentos já está sendo vista em outros bancos

centrais, com destaque para discursos de diversos

membros do ECB, que mostraram preocupação

explícita com a alta nos yields, bem como

disposição para combatê-la se necessário. A região

ainda passa por um período complicado de extensão

das medidas de restrição mediante o já mencionado

atraso na vacinação, que impacta também

negativamente o problema de desinflação crônica que

perdura por alguns anos. Do âmbito positivo,

destacamos a eleição de Mario Draghi para primeiro-

ministro italiano, embora valha a ressalva de se tratar

de algo mais relevante a nível local.

O fluxo de notícias de fevereiro na China foi

prejudicado pelo feriado do Ano Novo Lunar.

Entretanto, dados de alta frequência indicam que o

consumo local compensou a queda de atividade

com turismo inter-regional. Mesmo com a mudança

no mix de crescimento que esperamos que para o

país em 2021 – de infraestrutura e estímulos

governamentais para consumo privado e exportações

-, acreditamos que as defasagens entre o ciclo de

crédito e a demanda por commodities ainda deve dar

alguma sustentação para este mercado nos próximos

meses (gráfico 2).

Em tempo, adotamos uma postura mais cautelosa

em relação ao comportamento do dólar nesse

novo ambiente global, em que poderosas forças

antagônicas voltam a se contrapor. De um lado, a

volta do “excepcionalismo americano” (gráfico 3) e

com ele taxas de juros mais altas são vetores

historicamente atrelados a um dólar mais forte. Em

contrapartida, a postura do Fed ainda extremamente

dove e certa sustentação vinda da demanda por

Reprecificação das expectativas de crescimento YTD 
(Mediana BBG, YoY%)

Gráfico 1. Fonte: Bloomberg

Taxas de juros EUA - YTD

Commodities e Ciclo de Crédito da China

Gráfico 3. Fonte: Bloomberg
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commodities (especialmente via China) favorecem

um dólar mais desvalorizado. A trajetória da moeda

norte-americana dependerá do desenvolvimento

desses temas e de eventos relacionados nos próximos

meses, como a discussão fiscal nos EUA

(infraestrutura e taxação), a evolução dos dados de

mercado de trabalho no país, o ritmo de aperto das

condições de crédito na China e a capacidade de

outras economias de fazerem o catch-up do ritmo de

vacinação, diminuindo a defasagem de crescimento

contra os EUA.

Gráfico 2. Fonte: The People’s Bank of China, Commodity Research Bureau.
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A Agenda Nem-Nem

• Atitudes do presidente Bolsonaro nas últimas semanas trouxeram diversos questionamentos sobre qual a

orientação do governo que teremos até o final do seu mandato, com impactos no cenário fiscal.

• Piora da pandemia segue sendo o principal risco de deterioração adicional do cenário e devemos estar

atentos à evolução da doença nas próximas semanas podendo gerar mais pressões fiscais.

• PIB do último trimestre surpreendeu para cima e confirmou um panorama atividade mais robusta, mesmo

com a redução marginal dos auxílios marginais no último trimestre. No curto-prazo, seguimos vendo dados

melhores no primeiro trimestre.

• Nossa projeção de inflação seguiu sendo revisada para cima, ultrapassando a meta de inflação neste e no

próximo ano. Dessa maneira, revisamos nossa expectativa de ajuste parcial de 200bps na taxa Selic para um

ajuste total de 450bps, resultando em uma taxa Selic final de 6.5%.

Na figura 2, delineamos os principais itens da

agenda liberal proposta pela equipe econômica no

início do mandato, dividida em 3 grandes partes:

diminuição do Estado, reformas fiscais e agenda

microeconômica. Dadas as indicações recentes

vindas do presidente Bolsonaro, acreditamos que

o governo deva ser mais intervencionista nas

empresas estatais e agências reguladoras.

Ainda, vemos baixa probabilidade de avanços

significativos nas privatizações. Por outro lado,

temos bons avanços na agenda micro (marcos

setoriais e autonomia do BC), assim como em

concessões de infraestrutura. Nas reformas fiscais,

além da já confirmada reforma da previdência, a

PEC dos gatilhos deverá ser aprovada em breve,

como contrapartida da reedição do auxílio

emergencial.

As últimas semanas foram conturbadas em Brasília,

com o presidente Bolsonaro tomando decisões que

geraram muitos questionamentos sobre qual a

agenda que o governo implementará na segunda

metade do mandato. A demissão do presidente da

Petrobras, Castello Branco, renovou os temores sobre

interferência governamental não só na empresa,

como em outras estatais e setores. Dito isso, a

pergunta que deve ser feita é se podemos estar diante

de um processo de abandono da agenda liberal e

uma subsequente guinada para uma política mais

estatizante e desenvolvimentista. Acreditamos que

a agenda que teremos à frente será a “Agenda Nem-

Nem”, o que significa que nem será uma agenda

liberal, nem desenvolvimentista, tendo características

para os dois lados a depender de qual parte da

agenda estiver sendo analisanda.

Figura 2. Fonte: Garde

Agenda “nem-nem” do governo federal
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Prospectivamente, vemos que existe alguma

possibilidade de avanço na reforma administrativa,

com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados,

Arthur Lira, e, em menor grau, de uma reforma

tributária – provavelmente assumindo uma forma de

simplificação tributária.

Em meio a revelação desse aspecto dúbio dentro do

governo federal, o maior risco para o nosso

cenário segue sendo a evolução da pandemia no

país, que tem apresentado uma dinâmica

preocupante. Os dados mais recentes mostram

aceleração significativa no número de mortes

causados pelo Covid-19 (gráfico 4). A continuidade na

aceleração dos óbitos deverá desencadear mais

pressões para a liberação de recursos da União,

especialmente à luz da PEC dos gatilhos aprovada que

faz com que a decretação de estado de calamidade

este ano não gere nenhum custo adicional de ajuste

fiscal, uma vez que os gatilhos estipulados na emenda

já estão ativados para 2021.

Com isso, cresce a possibilidade de que os gastos

extra-teto fiquem acima dos R$ 44 bilhões

definidos pela PEC dos Gatilhos. Portanto,

acreditamos que a evolução da pandemia deva ser

acompanhada com muita atenção, podendo resultar

em deterioração adicional e significativa do cenário

fiscal.

O PIB do quarto trimestre surpreendeu

positivamente, confirmando que o cenário de

atividade se manteve relativamente robusto, mesmo

em meio à redução das transferências de renda por

parte do governo federal. De maneira análoga, os

dados de curto-prazo neste ano também mantiveram

uma dinâmica favorável, o que fez com que

revisássemos nosso PIB de 2.7% para 4.0%. No

entanto, os riscos apontados anteriormente geram

grande preocupação, uma vez que os apertos das

restrições sociais oriundos de uma possível piora da

pandemia poderão impactar negativamente a

atividade à frente.

Do lado da inflação, novamente tivemos revisões

altistas nas projeções. Neste ano, a projeção para o

IPCA já está em 5,1%, muito acima da meta de

3.75% e se aproximando do limite superior da banda

(5.25%). Para 2022, a projeção subiu para 3.8%,

também acima da meta de 3.5%. A grande revisão do

cenário de inflação e a piora do cenário fiscal

fizeram com que mudássemos nossa expectativa

para o ciclo de alta de juros, uma vez que não

acreditamos mais que será possível um ajuste

parcial no grau de estímulo conforme sinalizado

pelo BC em sua última reunião. Desta maneira,

esperamos agora um ciclo de ajuste total de 450

pontos, com Selic terminal em 6.5%. Ainda que

nossa expectativa seja de que esse ciclo comece

com uma alta de 50bps na próxima reunião,

acreditamos que o BC possa acelerar o ritmo de

ajuste nas próximas reuniões, por conta dos riscos

apresentados.

Por fim, a taxa de câmbio tem encontrado

dificuldade de se estabilizar, seja pelos enormes

riscos fiscais, seja pelo ambiente doméstico de taxa

de juro real negativa. Dessa maneira, temos visto

uma má performance relativa do Real contra seus

pares (gráfico 5) e não vislumbramos mudança na

dinâmica do ativo no curto prazo. Para tal mudança,

será necessário não apenas o ajuste na taxa de

juros, mas também mudança na postura fiscal.

Ainda que devamos iniciar o processo de ajuste nos

juros pelo Copom, a incerteza acerca da trajetória

dos gastos do governo permanece latente.

Cesta de Moedas de EM/BRL (CLP, RUB, ZAR, MXN, COP)

Novos Registros de Óbitos

Gráfico 4. Fonte: Bloomberg

Gráfico 5. Fonte: Bloomberg.
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Rentabilidade até 26/02/2021

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 – Fevereiro/21

D’Artagnan

Aramis Athos

Porthos

1,11 0,07 5,87 12,48 15,66 31,20 53,75

-0,28 -3,17 7,99 23,76 - - -

-0,89 -1,63 0,26 8,70 - - -

2,26 0,19 9,52 - - - -*
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