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Neste primeiro mês do ano tivemos dois momentos distintos em relação aos preços dos
ativos financeiros: um antes e outro após a posse de Joe Biden. Mesmo com o lamentável evento de
invasão do capitólio, o mercado comemorou a transição da presidência americana sem incidentes, a
nomeação da equipe de governo e o discurso/plano inicial de governo. Mais para o final do mês, o
mercado sofreu um revés devido em parte à realização de lucros e parte à frustração com a
velocidade da vacinação da população, combinado ao retorno das quarentenas e a descoberta de
novas variantes do vírus da Covid-19 ao redor do globo. Com isto, as bolsas mais importantes
fecharam o mês em leve queda ou ficaram próximas da estabilidade. O destaque ficou para a alta
das commodities em geral, e especialmente para o preço do barril de petróleo. O Brasil, por ser um
mês de menor liquidez e estar às vésperas da votação dos líderes no Congresso, ficou à mercê do
noticiário internacional. Ao final, a Bolsa teve uma pequena queda, assim como os juros futuros. O
dólar e euro se valorizaram perante o real.

No cenário global, esperamos (i) mais incentivo fiscal dos países desenvolvidos até que a
o cronograma de vacinação esteja mais avançado, e (ii) a continuidade da liquidez global (leia-se
juros baixos). Em janeiro, presenciamos uma alta da Treasury de 10 anos americana, refletindo a
confiança na retomada da economia e também um certo receio de uma eventual inflação global mais
alta no longo prazo. No cenário local, continuam os desafios do cenário fiscal delicado e as
preocupações do mercado com a fragilidade/politização do plano de vacinação do governo e seu
potencial impacto negativo no crescimento da economia para 2021. De positivo, o governo tem
reafirmado seu compromisso com os gastos públicos e o não prolongamento do pacote de ajuda.

Com relação a alocação das carteiras globais, iniciamos a venda de várias posições com
lucro durante a forte alta no inicio do mês e aproveitamos a queda nas ultimas duas semanas para
reposicionar as carteiras em classes de ativos que entendemos ser as mais beneficiadas em 2021,
incluindo ações chinesas e americanas (de valor) e fundos de commodities. Nas carteiras locais,
estamos aumentando a alocação em ativos indexados à inflação por acreditar na boa relação de risco
e retorno desta classe de ativo dentro do cenário que desenhamos. Também estamos substituindo
parte da exposição em Renda Variável no Brasil por ações no exterior, em especial, as ligadas à
economia Chinesa e Norte-americana.

Reafirmando nosso cenário para 2021, vemos a continuidade dos juros e inflação globais
baixos, o que combinado aos efeitos das vacinas, deverá confirmar o cenário de recuperação.
Portanto, segue nossa preferência por uma carteira global mais agressiva. Os riscos se concentram
na continuidade do conflito comercial EUA-China e/ou uma inesperada alta da inflação global. No
Brasil, entendemos que o governo, apesar de muita pressão de partidos aliados, deverá manter o
equilíbrio fiscal necessário para não piorar sua situação atual de crédito, e que, qualquer avanço nas
privatizações ou reformas será uma surpresa positiva. Também prevemos uma inflação mais alta na
margem, um CDI maior do que a atual taxa de 2,0% a.a. e uma certa valorização do real devido aos
juros mais altos. Os riscos locais estão centrados em uma guinada mais populista do governo quanto
mais próxima estiverem as eleições de 2022 e, um discurso mais “hawkish” (juros mais altos) dos
bancos centrais dos países desenvolvidos, fato que poderia diminuir a liquidez mundial. Este risco,
entretanto, está diminuído pelo fato do nível de liquidez atual estar maior do que os níveis
apresentados nos últimos três anos. Portanto, mantemos nossa aposta de crescimento global
coordenado para 2021.
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