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22 de Fevereiro de 2021 



Semana foi bastante curta mas marcada por instabilidade ocasionada por falas do presidente: 
Alguma coisa vai acontecer na Petrobrás nos próximos dias” e posterior anuncio da 
substituição de Roberto Castelo Branco	

!  Instabilidade	se	inicia	com	anuncio	de	alteração	nos	
preços	dos	combus4veis	

! Desde	2016	os	preços	pra;cados	pela	petrobras	seguem	a	
cotação	internacional	do	Petróleo	e	a	variação	do	dólar	

!  Bolsonaro	fala	em	cortar	PIS/Cofins	do	Diesel	para	
beneficiar	caminhoneiros:	proposta	tem	impacto	fiscal	de	
3	bilhões	e	equipe	econômica	não	sabe	como	financiar,	
aumentando	ainda	mais	o	risco	fiscal.	Valor	seria	
suficiente	para	comprar	metade	do	Lote	de	Vacinas	que	a	
Pfizer	ofereceu	ao	Brasil	

hPps://economia.estadao.com.br/no;cias/geral,suspensao-do-piscofins-sobre-o-diesel-
por-2-meses-custa-r-3-3-bi-diz-felipe-salto,70003620973	

!  Roberto	Castello	Branco,	presidente	da	Petrobras	apenas	
pode	ser	demi;do	pelo	conselho	de	administração	da	
empresa.	Conselho	debaterá	indicação	do	General	Silva	e	
Luna	



Ações da Petrobrás não seguem as demais companhias do setor e empresa corre risco de 
perder o Boom das commodities. Além disto, intervenção liga alerta dos investidores 
estrangeiros	

•  hPps://valor.globo.com/opiniao/no;cia/2021/02/21/analise-as-estatais-e-os-crimes-de-responsabilidade.ghtml	

•  hPps://valor.globo.com/empresas/no;cia/2021/02/20/petrobras-perder-r-100-bi-em-valor-de-mercado-com-interveno-dizem-banqueiros-e-
gestores.ghtml	

•  hPps://valor.globo.com/empresas/no;cia/2021/02/20/mudanca-na-petrobras-afeta-sobretudo-interesse-de-estrangeiros-em-a;vos-dizem-
fontes.ghtml	



Valor aponta para uma nova onda emergente, com investidores estrangeiros retornando 
aos países. China e Brasil são destaques	

hPps://valor.globo.com/financas/no;cia/2021/02/18/brasil-volta-a-atrair-capital-externo-com-liquidez-
farta.ghtml	



Dados de Investimento externo apontam forte queda do IDP em 2020, mas investimentos 
em carteira ainda se mantém positivo	



Dados de Investimento externo apontam forte queda do IDP em 2020, mas investimentos 
em carteira ainda se mantém positivo	

hPps://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/22905-inves;mentos-em-carteira---mensal---liquido	



Notícias Importantes da semana passada	

! Governo	pretende		
hPps://economia.estadao.com.br/no;cias/geral,governo-quer-antecipar-13-de-aposentado-e-abono-para-injetar-r-57-bi-na-economia,70003620680	

!  Lira	afirma	que	congress	buscará	controle	do	orçamento	
hPps://oglobo.globo.com/brasil/nos-vamos-buscar-comando-do-orcamento-diz-lira-em-entrevista-24891806	

!  Após	Castello	Branco,	novos	aliados	de	Guedes	podem	sair	do	governo	e	enfraquecer	o	projeto	liberal	
hPps://oglobo.globo.com/economia/guedes-aguarda-ajuste-fiscal-para-decidir-seu-futuro-no-governo-24891785	

!  Salim	Matar	deixa	a	entender	que	não	ocorrerão	priva;zações	no	Governo	Bolsonaro	
hPps://economia.estadao.com.br/no;cias/geral,guedes-e-resiliente-mas-nao-percebeu-que-foi-vencido-diz-salim-maPar,70003622481	

!  CVM	pode	abrir	inves;gação	
hPps://valor.globo.com/brasil/no;cia/2021/02/21/cvm-pode-abrir-inves;gao-sobre-divulgao-de-troca-na-petrobras.ghtml	



IBOVESPA	tem	queda	na	semana	passada	com	inves;dores	reagindo	nega;vamente	a	falas	do	presidente	



Semana	passada	foi	de	cautela	nas	bolsas	



Dólar	tem	leve	queda	na	semana	passada	



A curva de juros não apresentou muitas mudanças em relação a 30 dias, mas continua 
apresentando stress em relação a 6 meses 



Focus 



ESTRATÉGIA: 22/02/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Finalmente	2021	começou	e	os	indicadores	sugerem	um	início	de	cenário	diferente	do	verificado	nos	meses	de	
pandemia.	

Ameaças:	
1)  COVID:	Avanço	do	Covid	/	Mutação	do	Vírus	/	Complicações	na	produção	das	vacinas	
2)  Cenário	Interno:	Risco	Fiscal	(novo	auxílio	com	nova	alta	do	COVID?)	e	avanço	de	problemas	sociais	com	

aumento	da	pobreza	e	do	desemprego		
3)  Cenário	Externo:	superaquecimentos	das	economias	

Oportunidades:	
1)  Cenário	Externo:	novos	pacotes	de	es4mulos	fiscais	(EUA)	+	liquidez	internacional	+	rotação	de	carteiras	+	Novo	

ciclo	de	commodiDes	
2)  Cenário	Interno:	arrefecimento	dos	conflitos	polí;cos	e	retomada	da	agenda	de	reformas	

JUROS	 Compra	de		
NTN-B	

Acreditamos	 que	 há	 oportunidade	 de	 um	 retorno	 atra;vo	 nas	NTN-B.	 	 Proteger-se	 da	 inflação	 no	médio	 prazo	 é	
recomendável.	Os	papéis	que	vencem	em	até	5	anos	possuem	um	risco	mais	baixo	no	curto	prazo.	

CÂMBIO	
Neutro	em	USD	
no	CP	e	Venda	

no	LP	

Apesar	de	os	fundamentos	ainda	indicarem	a	desvalorização	do	dólar	para	o	prazo	de	6	a	12	meses,	no	curto	prazo	os	
sinais	de	algum	movimento	neste	sen;do	ainda	não	conseguem	ser	verificados.	

BOLSA	 Neutro	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Depois de uma semana de queda refletindo o risco fiscal e as incertezas quanto ao auxílio emergencial, o 
IBOV voltou a cair nesta semana seguindo as falas intervencionistas do presidente. Esta semana deverá 
ser de forte instabilidade, ainda sem definição em relação ao auxílio e com falas do presidente no fim de 
semana sobre novas intervenções em outros setores  	
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