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A ampliação da volatilidade ao redor do mundo foi o destaque nesse último mês. Os movimentos 

devem-se a três principais fatores:  

1) continuidade do aumento da inflação ao redor do mundo, levando a uma ampliação nas 

expectativas de juros mais altos nos EUA e no mundo; 

2) restrições de mobilidade na China, desencadeando uma forte contração da atividade e 

produção chinesas; e 

3) continuidade dos embates entre Ucrânia e Rússia, impactando fortemente o PIB da região 

europeia.  

Crescimento Global 

Recentemente o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou suas novas projeções de 

crescimento econômico, bastante afetadas pelas revisões de crescimento na Europa, que caiu 

mais de 1% para este ano em relação às projeções divulgadas em janeiro. Os países emergentes 

foram muito impactados pela forte queda da Rússia e dos emergentes europeus. Cabe ressaltar 

que as recentes paralizações na China podem impactar ainda mais estas projeções. 

 

Fonte: FMI 

Os indicadores antecedentes mostram manufatura em queda em termos globais, mas totalmente 

concentrada em China. Excluindo China nota-se uma certa resiliência e resta saber se ela se deve ao fato 

de termos produção em atraso, protelando ou não uma desaceleração, uma vez que as expectativas para 

com o futuro vêm cedendo.  



 

 

Fonte: IHS Markit 

Os problemas na China podem fazer com que a transitoriedade da inflação americana possa demorar um 

pouco mais para trazer os números para baixo e, sendo assim, o discurso mais gradualista do Banco 

Central Americano (FED) eleva o risco de desancorar a inflação esperada, na medida em que a inércia 

inflacionária vai se ampliando.  

Os juros de curto prazo (2 anos) já subiram bastante, atingindo patamares entre 2,5% e 3%, o que parece 

razoável e, caso necessário um aperto adicional, acreditamos que este seria dado via redução de balanço 

e não através dos juros primários. Se essa hipótese estiver correta, os títulos de 10 anos podem subir um 

pouco mais, ampliando também a cautela com os investimentos longos em renda fixa. 

Para a bolsa americana temos uma condição técnica desfavorável, impactada pela ampliação de posições 

visando certa proteção inflacionária. Essa lógica começa a se reverter quando os juros sobem e trazem 

perdas. Nesse momento surgem dúvidas sobre a intensidade deste processo corretivo, que apesar de já 

ter sofrido um bom ajuste pode eventualmente engatilhar um processo de zeragem técnica, usualmente 

acompanhada de movimentos exagerados.  

No Brasil, a atividade vem mostrando certa resiliência ao longo dos últimos 12 meses, mesmo com a 

queda da confiança dos empresários e consumidores resultante da elevação dos juros, dos tumultos 

políticos e do estouro do teto fiscal. Enquanto a indústria desacelerou, o efeito da retomada da 

mobilidade e ampliação do setor de serviços contribuiu positivamente para que houvesse uma melhora 

marginal na projeção  

Apesar dessa melhora de percepção, os aspectos inflacionários fizeram com que o Banco Central (BCB) 

subisse a Selic para 12,75% e indicasse um provável aumento de mais 0,50% para a próxima reunião do 

Comitê de Política Monetária (Copom). Acreditamos que estes níveis sejam muito exagerados e passem 

a exercer impacto tanto na inflação como na atividade, tendo como uma das principais consequências a 



 

pressão pela valorização do Real (BRL). Neste sentido, acreditamos que as discussões para o segundo 

semestre sejam bem distintas e enviesadas para o corte de juros. 

O último relatório de inflação do BCB mostrava que diante das premissas atuais do mercado, a inflação 

de 2022 seria bastante acima da meta e, por derivar de choque de oferta, não deveria ser combatida.  

O BCB vem direcionando o seu olhar para a inflação de 2023. Conforme gráfico abaixo, nos seus dois 

cenários de análise - Cenário A (dólar PPP, estável ao redor de R$ 5,00) e B (dólar com a projeção do 

mercado, estável ao redor de R$ 5,30) -, a inflação estaria ao redor da meta em 2023 e bem abaixo da 

meta em 2024. Sendo assim, acreditamos que um câmbio mais apreciado e um patamar mais baixo de 

inflação possam fazer com que o BCB sofra pressões por cortes ao longo do segundo semestre e que esse 

ciclo seja mais rápido do que o projetado pelo mercado. 

 

 

 



 

Os termos de troca têm ajudado bastante na melhora da nossa balança comercial. Se tivermos anos bons 

de commodities como vimos no passado, o dólar poderia alcançar patamares impensáveis, repetindo 

movimentos já vistos anteriormente. Outro fator relevante é que tivemos 10 anos de desvalorização da 

nossa moeda contra a moeda americana, que hoje está em momento de grande valorização contra as 

moedas internacionais. Precisamos continuar com um bom crescimento global para que essa tese de um 

ciclo mais duradouro no valor de nossas exportações possa vigorar. 

Os gráficos abaixo mostram que os níveis de conta corrente e de balança comercial brasileira em relação 

ao PIB parecem indicar um possível ciclo positivo para a nossa moeda. Se esta premissa se concretizar, o 

câmbio brasileiro poderá trazer o dólar a preços mais desvalorizados que qualquer projeção otimista 

(gráfico abaixo), indicando a potencialidade de dólar a R$ 3,00. Apesar desta paridade não estar em nossos 

cenários, é importante ressaltar que mesmo o câmbio ficando estável ao redor de R$ 5,00, a atrativa 

rentabilidade dos juros locais dificulta muito a alocação em ativos internacionais. 

 

Fontes BCB e Bloomberg 



 

As pesquisas eleitorais mostram, neste momento, uma disputa indefinida entre os dois principais 

candidatos, Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL), frente ao recente crescimento das 

intenções de voto de Bolsonaro em detrimento do candidato do PT (apesar da vantagem ainda estar a 

favor de Lula).  

O discurso de Lula, que recentemente estava um pouco mais alinhado às premissas petistas de estatização 

e ampliação do gasto público, pode sofrer direcionamento maior ao centro após impactos negativos de 

declarações recentes do candidato, que ocasionaram, inclusive, a troca do responsável pelo marketing 

político da campanha.  

O ambiente político segue gerando desconforto nos investidores, com questionamentos sobre os 

processos eleitorais e medos de rupturas institucionais num eventual confronto do lado perdedor nas 

urnas. Apesar de entender essa possibilidade, não acreditamos que esse seja o cenário central.  

 

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 e atrelados à inflação 

 

 

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

 

 



 

Alocação 

Visualizamos oportunidades com a alocação em um risco de portfólio acima do neutro (risk on).. As 
alocações seguem similares às do mês anterior, com exceção da renda variável, que foi reduzida 
passivamente devido às fortes quedas, e decidimos por não rebalanceá-la.  
 
Dessa forma, estamos temporariamente com um percentual maior de liquidez, para podermos 
rebalancear a alocação em bolsa para um patamar acima do neutro, buscando capturar uma perspectiva 
de bons retornos mais à frente. 
 
Abaixo, nossa visão tática:

 
 

 

Renda Fixa Pós Fixada: Excelente perspectiva de rentabilidade para 2022, mas que não deva se perpetuar, 

já que provavelmente teremos um ano de forte redução dos juros em 2023. 

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 

capturados 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. Títulos até 3 anos devem perder para os 

prefixados e, por isso, na parcela de títulos curtos (até 5 anos) preferimos alocar nos prazos de 4 e 5 anos, 

onde temos um risco relativamente baixo e com ótimo retorno, podendo assim, preencher uma parcela 

importante do portfólio. Os títulos mais longos, apesar de bastante interessantes, dependem um pouco 

mais de avanços institucionais e, devido à alavancagem do prazo, trazem muita volatilidade. Sendo assim, 

os juros longos precisam ter alocações um pouco menores e dimensionados em termos de risco aceitável. 

Renda Fixa Crédito: Estamos com uma 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 nesse 

ambiente. Estamos reduzindo ligeiramente a alocação na classe para que possamos obter caixa para as 

alocações de prefixados e títulos de inflação. 

Multimercados: Os gestores podem se beneficiar bastante do ambiente atual, com prêmios interessantes 

no Brasil e volatilidade internacional. Estamos abaixo das alocações pois acreditamos que é preferível 

utilizar os recursos alocando diretamente em posições táticas direcionais nas classes de ativos como 

imobiliários, títulos de inflação e prefixados. 

Bolsa: Acreditamos que apesar do ambiente externo estar desafiador e os juros locais estarem punitivos, 

a nossa bolsa possui preços bastante deprimidos em diversos setores e papéis, o que traz uma assimetria 

entre a potencialidade de retorno e o risco associado. O ambiente de juros ainda em alta e com fatores 

internacionais mais turbulentos sugerem uma neutralidade para o curto prazo, mas com viés de 

ampliação ao longo dos próximos meses. 

Imobiliários – Seguimos otimistas com estas alocações, uma vez que os imóveis estão com custos abaixo 

do seu valor de reposição e os fundos vem trabalhando abaixo do preço patrimonial. As taxas de 

distribuição voltaram a ficar razoáveis como proporção do preço (dividend yield) e compatíveis com os 

altos juros atualmente praticados nos mercados de títulos. Acreditamos que no segundo semestre 

devamos ter uma discussão mais forte sobre o futuro ciclo de corte de juros e isso deva ser o gatilho para 

uma valorização desta classe.  

Alternativos: Recomendamos uma ligeira alocação em fundos ilíquidos de Private Equity, mas para 

clientes que ainda não estão investidos nas nossas últimas recomendações, sugerimos aguardar, pois 

estas oportunidades são pontuais e serão apresentadas à medida que surgirem. 

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 vêm sendo ampliados, frente ao aumento da 

percepção de risco internacional. Para bonds de prazos mais curtos, já nos parece interessante o 

investimento para rentabilizar em dólares. Entretanto, com o real sofrendo esta desvalorização recente 

frente à fuga global para o dólar, nos parece ruim o investimento sobre uma remuneração mirando 

ganhos em reais e, por conta disso, seguimos negativos com esta classe. 

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 perspectiva de juros mais altos no exterior e com o nosso câmbio 

desvalorizado, sugerimos trabalhar com alocações menores nesta classe. 

Renda Variável Global: Apesar da queda forte no exterior, os sinais de elevação de juros e crescimento 

menor trazem um desafio para as margens das empresas americanas e, consequentemente, o 

crescimento de lucros à frente. Dados os valuations exagerados, esse ajuste nos parece mais uma 

correção do que uma oportunidade de entrada, principalmente quando ponderado o risco da taxa do 

câmbio brasileiro. Seguimos menores nessas alocações.  

Moedas: Acreditamos em um exagero nas cotações do dólar frente a grande maioria das moedas, 

inclusive o Real. As alocações estratégicas já são zeradas, então não temos como reduzir mais essa classe 

de ativos. Nossa visão é de apreciação do real. 

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

altos e atualmente perigosos. Dado que os juros americanos estão subindo (o que joga no sentido de 

segurar as altas de preços) e o custo de oportunidade dos juros brasileiros está muito alto, essa proteção 

exige alguma cautela. 

Criptomoedas: vem sofrendo fortemente frente à elevação dos juros americanos. Apesar da forte 

volatilidade e das incertezas sobre as criptos, continua válida a tese de alocação de uma pequena parcela 

na classe, como uma aposta pequena para capturar uma opcionalidade em uma eventual assimetria muito 

positiva. Não recalibramos essas alocações, salvo se os percentuais vierem a extrapolemos mínimos e 

máximos previamente acordados. 

 

 

 

 



 

Disclaimer: Este documento foi elaborado pela Vitreo Gestão, sendo fornecido exclusivamente para fins informativos 

e/ou educacionais de seus clientes. Não deve ser considerado como pesquisa, análise, conselho, recomendação, 

prospecto de venda, oferta ou solicitação de uma oferta de investimento, ou subsídio para efetuar quaisquer 

transações ou concluir qualquer ato legal de qualquer tipo, no mercado de capitais ou fora dele. 

 

O presente documento foi elaborado utilizando-se de informações reputadas como confiáveis pelos prepostos da 

Vitreo Gestão. Não obstante, a Vitreo Gestão não faz nenhuma garantia relacionada a qualquer informação aqui 

contida que seja derivada de fontes independentes. Os destinatários não devem interpretar o conteúdo deste 

documento como sendo um relatório de análise de valores mobiliários, consultoria de investimento, jurídica, fiscal ou 

outra consultoria profissional.  
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