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O mês começa dominado pelas tensões dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. O maior 

risco deste ambiente, em nosso entendimento, seria o avanço dessas questões para um 

conflito de caráter global, com a Rússia enfrentando militarmente os países da Otan. 

Acreditamos que tal cenário seria pouco provável, assim como um acordo de paz sem 

uma invasão com a tomada de Kiev pelos russos. Vale reforçar que estas visões no campo  

geopolítico, dificultam bastante o traçado  de uma estratégia de investimentos com visão 

antecipatória aos fatos, e precisarão ser acompanhadas no dia a dia. O cenário que nos 

parece mais provável seria uma guerra restrita aos dois países, com a dominância bélica 

russa prevalecendo na conquista de Kiev. Se o processo for rápido, talvez possa seguir 

de uma proposição de saída pacífica, mas, se for lento e desgastante, poderá ampliar as 

eventuais reações de contra-ataque de Putin e, consequentemente, ampliar o risco de 

estresse em uma eventual ameaça de guerra global e/ou nuclear.  

As bolsas globais têm-se comportado relativamente calmas durante este processo, uma 

vez que já vinham perdendo valor frente às discussões de aperto monetário, ao longo de 

janeiro. Este novo cenário amplia os choques inflacionários dada a relevância dos dois 

países, principalmente no que se refere ao comércio de petróleo, gás natural e trigo, que 

tiveram suas cotações extremamente valorizadas em um curto intervalo de tempo. O 

mais provável é que o FED trate esses efeitos como um choque e, considerando o 

deslocamento para um ambiente de menor crescimento, opte por alta moderada (0,25%) 

em março. No entanto, os latentes de inflação precisarão ser combatidos mais à frente e 

não descartamos a possibilidade de que tenhamos uma alta nas taxas dos títulos de 10 

anos, apesar da cautela nas elevações no curto prazo (steepening). 

O Brasil seguiu destacando-se no ambiente global, com uma forte apreciação cambial, 

este ano, associada a uma alta do Ibovespa. Muito deste efeito se deve a dois canais: a) 

o Brasil ser visto como um país exportador de commodities e estar um pouco mais 

blindado frente os riscos atuais, e, b) estar com preços bastante deteriorados quando 

olhamos o que aconteceu com o os preços da nossa moeda e dos nossos ativos nos 

últimos 10 anos, quando observados numa perspectiva relativa , aonde temos  uma Bolsa 



 

americana com altas relevantes nesse período,  e  principalmente nos últimos três anos. 

Vale ressaltar que temos visto deslocamento de investimentos globais para os mercados 

emergentes e dentro deste mercado o Brasil vem-se destacando. Também com a saída 

da Rússia dos principais benchmarks globais, acabamos por capturar um fluxo adicional. 

As perspectivas parecem seguir bastante atrativas para o Brasil e, apesar das tensões 

globais, seguramos as nossas posições otimistas para o mês. 

Diferentemente do FED, aqui no Brasil a visão do mercado foi a de que a intensificação 

dos choques em commodities exigiu um BC ainda mais duro e, sendo assim, o mercado 

ampliou o aperto monetário esperado para algo acima de 12%, o que, na nossa visão, será 

um erro, já que traz um impacto de potencial apreciação adicional do câmbio e uma 

penalização desnecessária do PIB. Apesar disso, acreditamos que o atual colegiado do 

BC deverá reverter rapidamente este processo, assim que conseguir ancorar 

razoavelmente a inflação de 2022 e derrubar a inflação de 2023, e sendo assim, estes 

juros poderão sofrer cortes à partir do final do segundo semestre ou eventualmente até 

antes,  e de maneira mais rápida do que o mercado acredita. 

 

 

Tabela 1 – Estimativas de mercado, coletadas pelo BCB junto às diversas instituições. 

Fonte: BCB 

 



 

Tabela 2 – Benchmarks 

 

 

Gráfico 3– Evolução das curvas de juros dos títulos públicos prefixados 

 

Data-base: 25/02/22

Classe Mês 2022 12 meses 24 meses

Recursos de Liquidez (Caixa) 0,75% 1,49% 5,65% 8,15%

Renda Fixa Pré-Fixada 0,58% 0,50% 0,48% 3,51%

Renda Fixa Inflação Curta 1,06% 1,18% 6,32% 12,94%

Renda Fixa Inflação Longa 0,01% -1,60% -4,23% -3,33%

Renda Fixa Pós-Fixada 0,98% 1,90% 8,92% 14,87%

Multimercado 0,98% 2,26% 4,74% 11,22%

Renda Variável 0,89% 7,94% 2,82% 8,61%

Fundos Imobiliários -1,29% -2,27% -5,04% -7,51%

Renda Fixa Global -3,84% -11,05% -7,79% 23,73%

Multimercado Global -3,08% -9,05% -7,44% 26,85%

Renda Variável Global -5,42% -14,35% -0,80% 61,89%

Fundos Imobiliários Global -5,19% -16,94% 13,67% 47,80%

Moedas (USD e outras) -2,98% -7,60% -8,05% 15,21%

Metais Preciosos (Ouro/Prata) 2,02% -4,48% 0,23% 37,28%

Criptomoedas -1,57% -22,23% -21,49% 418,10%

Commodities 4,04% 4,87% 24,65% 53,50%

Fonte: Bloomberg



 

 

Gráfico 4 – Evolução das curvas de juros dos títulos públicos atrelados à inflação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alocação 

Estamos sugerindo um risco de portfólio acima do neutro. Seguimos com visões de 
alocação similares às expostas no mês passado, em que nossa recomendação era a 
ampliação dos ativos mais arriscados no mercado local (Bolsa, imobiliários) e a redução 
dos ativos com o risco dolarizado. 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, seja interessante trabalhar com alocações menores.  
 
Seguem as sugestões táticas:  

 

 
 

Renda Fixa Pós Fixada: Excelente perspectiva de rentabilidade para 2021, mas que não 

deve 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 um ano 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, 

sendo que sugerimos a maior concentração da alocação nesta classe. Os títulos longos e 

com prazos de 2030 até 2060, apesar de bastante interessantes, dependem um pouco 

mais de avanços institucionais, trazem muita volatilidade e precisam ser dimensionados 

em termos de risco aceitável. 

Renda Fixa Crédito: Estamos com uma visão de que os prêmios pelo risco de crédito 

global estão em níveis adequados, 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. Apesar desta visão neutra, estamos reduzindo ligeiramente esta classe, para 

que possamos obter caixa para as alocações adicionais em prefixados e títulos de 

inflação. 

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 o 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, dado o risco e o custo de 

oportunidade de se estar em dólares para buscar retornos em reais. 

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

pouco mais incerto, sugerimos uma redução moderada na classe. 

Renda Variável Global: Os preços recentes já vêm atraindo diversos investidores que 

querem aproveitar a queda recente como um “buy opportunity” na Bolsa americana. 

Seguimos um pouco mais cautelosos, acreditando que exista um potencial de elevação 

dos juros americanos que ainda não veio para os preços, bem como o fato de estarmos 

em um ambiente geopoliticamente conturbado, com ações de múltiplos elevados 

(Preço/Lucro) e com revisões ocorrendo no sentido de expectativas de resultados piores. 

A qualidade dos números divulgados nos balanços tem determinado se o papel será 



 

beneficiado ou punido, de forma bastante agressiva. Outro fator que sugere cautela é o 

atual custo de oportunidade em reais, ao se estar exposto em câmbio. 

Moedas: Voltamos a ter uma visão neutra no curto prazo, como alternativa de proteção 

parcial do portfólio. Por enquanto o dólar segue forte, enquanto o mundo busca 

proteção às incertezas recentes. Entretanto, acreditamos que isso deva acalmar mais à 

frente, e sendo assim, vemos potencial para a apreciação das moedas globais frente ao 

dólar, somada à potencial valorização do real frente ao dólar - além do alto custo de 

oportunidade que é deixado para trás ao se investir em dólares em detrimento do CDI 

atualmente elevado. O fluxo estrangeiro para o Brasil tem sido um destaque. 

Metais Preciosos: Funcionam como uma proteção para as incertezas atuais, mas em 

níveis atualmente perigosos no caso de um eventual alívio nas tensões entre Ucrânia e 

Rússia, pelo fato dos juros americanos estarem subindo e frente ao custo de 

oportunidade dos juros brasileiros que atualmente estão em patamaes muito 

interessantes, dado que o ativo está em moeda forte. Sendo assim, apesar de gostarmos 

momentaneamente, essa proteção exige cautela devido aos níveis atuais de preço. 

Criptomoedas: Sentiram fortemente o impacto do tom mais duro do Fed , subindo bem 

com o início da guerra, porque ganham atratividade frente às intervenções 

governamentais no sistema SWIFT e , frente às perspectivas de juros menores e inflação 

maior, que acabam por impulsionar esses ativos. 

Commodities: Tiveram uma alta muito forte e, apesar de médio prazo ainda benigno, 

preferimos nos manter neutros, em face da forte alta recente. 

 

 


