
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê Mensal 
de Alocação 
fevereiro/2022 



 

 

Comitê Mensal de Alocação 

Fevereiro 2022 

 

O mês de janeiro foi marcado por um discurso mais forte do Fed, levando o mercado a 

precificar altas de juros a partir de março. Espera-se que eles subam algo entre 100 e 150 

bps. Essa nova precificação trouxe uma realização nos mercados internacionais de renda 

fixa, renda variável e ativos de risco em geral. O destaque positivo ficou por conta dos 

emergentes e principalmente do Brasil, pelos preços mais resilientes dada a má 

performance ao longo dos últimos 10 anos e ao longo de 2021. Em nosso país, o mercado 

parece ter incorporado tantos fatores negativos que uma sinalização política mais ao 

centro do candidato Lula, que lidera as pesquisas, foi suficiente para trazer animo. 

Para este mês, acreditamos que o investidor deva continuar aproveitando as boas 

perspectivas para a Bolsa e para a renda fixa brasileira, mas fique um pouco mais 

cauteloso com a exposição em dólar e em mercados internacionais. 

 

O Ambiente Global 

As perspectivas de crescimento seguem bastante positivas, com a volta das estimativas 

de alcance de todo seu potencial, apesar da divergência entre as regiões. O crescimento 

global começa a sentir o peso das economias desenvolvidas retomando crescimentos 

menores nos próximos anos, enquanto os emergentes se estabilizam, como vemos no 

gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 1 – Perspectiva de Crescimento Global 

 

Fonte: IMF 

 

A ampliação dos casos de contaminação por Covid-19 gera uma preocupação pequena, 

na medida em que a população mundial vem sendo vacinada e os casos de mortalidade, 

apesar de crescentes, seguem bastante comedidos em relação aos casos de infecção. 

Para a produção, isso traz um problema marginal de atrasos na manufatura, mas não tem 

sido suficiente para mudar a expectativa para os próximos meses. 

A inflação segue forte no mundo, puxada por pressões de custo, especialmente nos EUA. 

Também há as questões de atrasos na manufatura ligadas à cadeia de suprimentos, 

excesso de estoque, custos de matérias-primas, fretes etc. Além disso, a ampliação do 

contágio trouxe alguns problemas adicionais nos atrasos da produção e na redução da 

atividade de serviços, o que retarda um pouco a intensidade de desaceleração da 

inflação. Nos EUA, a pressão de salários traz um problema adicional para a inflação. 

Acreditamos que ela irá desacelerar por conta de fatores transitórios, mas há processos 

inerciais que exigem atenção e cuidados, além de uma política mais apertada. 

 Estimamos que apesar do aperto, o Fed terá que agir com muita cautela para não 

desalavancar, de maneira abrupta, o forte aumento dos ativos financeiros, dado o 

impacto para a ampliação da riqueza das famílias e consequentemente para o consumo. 

Essa difícil tarefa do Fed deverá ser conduzida com cuidado. Acreditamos num processo 

de manutenção dos juros reais negativos, porém em menor intensidade, o que acarreta 

uma inflação mais baixa, mas, ainda assim, mais próxima de 3%, somada a uma retirada 



 

gradual dos estímulos quantitativos atualmente vigentes. De qualquer modo, estimamos 

que as taxas de 10 anos dos títulos americanos possam gradualmente subir para níveis 

mais próximos de 3% a.a. 

Historicamente, altas de juros americanas tendem a trazer ganhos nas Bolsas e nos 

mercados de risco em geral 12 meses após a primeira alta, apesar de antes do início do 

ciclo e imediatamente após a ele, o mercado ser mais cauteloso. Acreditamos que o mais 

provável seja uma repetição desse processo, mas não podemos ignorar os riscos 

associados ao preço da Bolsa e aos múltiplos bastante elevados nos EUA. O investidor 

deve se manter um pouco mais conservador nos mercados internacionais desenvolvidos. 

Já os mercados emergentes, conforme dito anteriormente, parecem mais protegidos por 

estarem bastante descontados. Além disso, o ciclo que se inicia na China, de estímulos 

de crédito, pode ajudar a impulsionar a região, cujo peso é bastante relevante no índice. 

 

Graf 2 – Bolsa americana, global, de emergentes e brasileira, todas medidas em dólar. 

 

Fonte: Quantum Axis 

 

 

 

 



 

Brasil 

 

 O Brasil segue com uma perspectiva muito baixa de crescimento e um pessimismo 

bastante incorporado às projeções macro e aos preços de mercado. Isso exige cautela 

com o viés pessimista da maioria dos investidores, pois eventos no sentido contrário 

podem possuir assimetrias expressivas. 

A inflação segue alta, mas começa a mostrar sinais de desaceleração, que associada a 

uma queda potencial do câmbio pode trazer uma pressão para baixo nos preços, 

principalmente porque ele persistiu por muito tempo no patamar ao redor de R$ 

5,50/dólar e o seu repasse já foi bastante incorporado aos preços atualmente em curso. 

No lado de atividade, as expectativas de PIB para este ano se reduziram 

sistematicamente ao longo de 2021. Elas começaram a se estabilizar nas últimas semanas, 

mas em níveis baixíssimos, principalmente quando comparamos com os demais 

emergentes.  

 

Graf 3- Depois de um ano fraco, 2022 projeta um crescimento pífio, comparativamente 

aos demais emergentes. 

 

Fonte: BCB 



 

 

Problemas inflacionários, fiscais e políticos trouxeram um desalento para com o futuro. 

Os juros subindo no exterior e o processo eleitoral em curso afugentaram o investidor. 

Nossa visão é contrária, pois estes muitos fatores negativos fazem com que os preços 

sejam barganhas e o apetite oportunista exige atenção e na nossa análise, além de 

sugerir posicionamento.  

 Na questão política, Lula vem trazendo um viés mais comedido e de aglutinação 

em termos de condução de potencial governo;  

 Na questão monetária, já temos um aperto relevante, senão exagerado, nas 

curvas;  

 Na questão cambial, temos um preço de dólar que parece acima do equilíbrio, 

uma vez que nossos exportáveis vêm subindo mais do que os produtos que 

importamos;  

 Na questão de preços de ativos da Bolsa, muita coisa parece barata, 

principalmente sob o olhar de um estrangeiro, que avalia o preço em dólares; e 

Por fim, posições bastante leves após mais de 10 anos de performances negativas no 

comparativo global, permitem a eventual continuidade do fluxo estrangeiro percebido 

neste início de ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 4- Mostra a fortíssima ampliação das taxas de juros dos títulos indexados à inflação 

 

Graf 5- Mostra a fortíssima ampliação das taxas de juros dos títulos públicos prefixados 

 



 

Alocação 

 

Estamos sugerindo um risco de portfólio acima do neutro. Nossa recomendação é a 

ampliação dos ativos mais arriscados no mercado local (Bolsa, imobiliários) e a redução 

dos ativos com o risco dolarizados. Nos ativos em dólar, acreditamos que com os 

mercados internacionais com menores potencialidades de retorno e com um custo 

elevado para se carregar a moeda, vale a pena ampliar parcialmente o risco do portfólio 

como um todo, por meio da redução das posições externas. 
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Renda Fixa Pós Fixada: Excelente perspectiva de rentabilidade para 2021, mas, que não 

deva se perpetuar, já que em 2023, provavelmente teremos um ano de forte redução dos 

juros. 

Renda Fixa Prefixada: Excelente oportunidade para garantir altos níveis de retorno por 

prazos maiores, caso 2023 seja de queda. Nossa sugestão é alocar em ativos com prazos 

entre 2 e 4 anos. Mais do que isso, o risco do erro pode ser custoso e os benefícios do 

alongamento são mais tranquilos de serem capturado com os títulos de Inflação. 

Renda Fixa Inflação: Taxas são bastante atrativas para um investidor carregar uma 

parcela dos seus investimentos de forma rentável e relativamente conservadora. 

Alocações entre 4 e 7 anos, parecem bastante atrativas e razoavelmente protegidas, 

sugerimos concentração maior da alocação. Os títulos longos e com prazos de 2030 até 

2060, apesar de bastante interessantes, trazem muita volatilidade e precisam ser 

dimensionados em termos de risco aceitável. 

Renda Fixa Crédito: Estamos com visão neutra para o prêmio de crédito, uma vez que, 

se por um lado os juros mais altos pioram as condições de liquidez; por outro, os prêmios 

já parecem incorporados a esse ambiente. 

Renda Fixa Global: Por serem normalmente prefixados e com prazos longos, 

recomendamos muito cuidado frente a esse ambiente de inflação alta e de juros ainda 

modestos e em processo de ampliação. 

Renda Fixa Crédito Global: Os prêmios atuais de crédito, apesar de modestos, parecem 

adequados a um ambiente de economia forte. Entretanto, dada a pouca potencialidade 

de retorno e ao risco do dólar, quando medido em reais, recomendamos uma redução 

neste ativo para a ampliação de renda fixa no Brasil. 

Multimercado Global: Recomendamos uma redução moderada, dada a sua exposição 

em dólares. 

Fundos Imobiliários Global: Frente à forte expansão de preços recente e ao cenário um 

pouco mais incerto, sugerimos uma redução moderada na classe. 

Renda Variável Global: O ambiente prospectivo deve ser de altas mais modestas e de 

volatilidade maior frente ao movimento recente pós-pandemia. Sugerimos uma redução 

de EUA e uma ampliação de mercados emergentes, cujos preços encontram-se bastante 



 

deprimidos. Sugerimos também que esses movimentos conjugados, ainda assim, 

reduzam o risco da classe como um todo. 

Moedas: Acreditamos que a potencial apreciação das moedas globais frente ao dólar, 

somada à potencial valorização do dólar frente ao real não seja suficiente para remunerar 

o custo do CDI e o risco de uma eventual apreciação da nossa moeda, que se encontra 

bastante depreciada. Isso quando verificamos os termos de troca de nossa pauta 

comercial e, também, frente às notícias de entrada de fluxo de investidores estrangeiros. 

Metais Preciosos: Funcionam como proteção, mas com os juros americanos subindo e o 

valor de oportunidade dos juros brasileiros, essa proteção exige cautela devido ao custo 

de carregamento desta estratégia. 

Criptomoedas: Sentiram fortemente o impacto do tom mais duro do Fed, uma vez que 

funcionam muito bem como alternativa a uma expansão fiscal sincronizada globalmente, 

como a que vimos durante a pandemia. As quedas foram intensas e justificam um 

rebalanceamento em níveis neutros. 

Commodities: Acreditamos que o tom mais duro do Fed deva inibir o fluxo financeiro 

que busca a proteção de inflação nessa classe. Entretanto, como confiamos que o 

crescimento econômico deva continuar impulsionando a demanda, e como os estímulos 

atualmente presentes devem ser retirados com muita cautela, permite a continuidade 

de altas, ainda que bem mais modestas. Cada tipo de commodity é um caso específico. 

Isoladamente as percepções são distintas. A visão exposta aqui se trata de uma cesta 

que engloba energia, agrícolas, industriais, metais preciosos etc.   

 

 

 


