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CENÁRIO 
MACROECONÔMICO 
10 de Janeiro de 2022 



DESTAQUES DA 
SEMANA 



COVID-19 

! Variante Ômicron leva Europa, EUA, China e outras localidades a imporem 
uma nova onda de restrições 

! Taxa de hospitalizações não sobe como número de casos, sobretudo 
devido ao avanço das políticas de vacinação 

! Contudo, a ômicron sinaliza que a pandemia ainda não está em seu fim e 
setor de serviços deve continuar sendo o mais penalizado 

! Número de casos, hospitalizações e óbitos voltam a subir no Brasil depois 
das festas de fim de ano. 



EUA: ATA do FOMC (Comitê de Política Monetária) em destaque 

! ATA do FOMC reconhece que inflação não é mais transitória 

! Com economia aquecida, Fed deve iniciar redução do balanço de ativos 

! Subida na taxa de juros dos EUA é esperada. Expectativa tem afetado 
ações de tecnologia (mais especulativas), refletindo em queda da NASDAQ 
na semana passada. Setores de geração de valor tem apresentado melhor 
desempenho. 

! Subida dos juros também tende a afetar economias emergentes 

! Em dezembro a criação líquida de empregos alcançou valor de 199 mil 
postos, ante expectativa do mercado de 450 mil. 	



Brasil: 

! Bolsa segue comportamento do fim do ano passado. Sem surpresas, alta 
volatilidade e oportunidades em setores específicos.  

! Com tensão política escalando, stock picking deve dar o tom de um bom 
desempenho em 2022. 

! Commodities continuam tendo destaque, com aumento das exportações e 
do preço global. Contudo, setores produtores de soja e (principalmente) 
milho tendem a serem afetados por nova seca em 2022 (ministério da 
agricultura aguarda seca mais forte do que ano passado). 

! Discurso contra teto de gastos passa a ser disseminado em Brasília. 
Reajuste de servidores coloca ainda mais pressão sobre a questão fiscal	



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



IBOVESPA: queda na semana apesar do bom desempenho de Vale e Bancos 



IBOVESPA: expectativas do mercado 



DOW JONES 



S&P 



NASDAQ 



Taxa de Câmbio USD/BRL 



Taxa de Câmbio EUR/BRL 



Cenário do Focus para atividade, inflação e juros 



Curva de Juros segue precificando taxas mais elevadas no curto prazo 



ESTRATÉGIA: 10/01/2022 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)  Doses	adicionais	de	populismo	fiscal	com	a	proximidade	das	eleições	presidenciais	
2)  Persistência	da	inflação	no	Brasil	e	no	resto	do	mundo	+	polí<ca	monetária	significa?vamente	contracionista	
3)  Antecipação	do	aumento	dos	juros	nos	EUA	
4)  Variante	Ômicron	do	coronavírus	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	ainda	abundante	+	maior	ape?te	por	risco	por	parte	do	inves<dor	internacional		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	+	situação	fiscal	observada	surpreendentemente	favorável	

JUROS	

Compra	de	
papéis	

PREFIXADOS		
indexados	ao	
IPCA	e	ao	CDI		

O	 cenário	 com	 inflação	muito	mais	 persistente	 do	 que	 o	 esperado,	 associado	 com	 a	 normalização	 da	 polí<ca	monetária	
domés<ca	 sugere	 que	 Utulos	 de	 renda	 fixa,	 públicos	 e	 privados,	 devem	 con<nuar	 fazendo	 parte	 de	 uma	 carteira	
diversificada.	O	movimento	de	forte	abertura	na	curva	de	juros	parece	ter	se	dissipado,	o	que	abre	espaço	para	alocações	
em	Utulos	pré-fixados	de	vencimento	curto	(até	5	anos).	Acreditamos,	porém,	que	papéis	indexados	ao	CDI	(ou	à	Selic)	e	ao	
IPCA	(até	5	anos)	ainda	são	as	opções	mais	interessantes	neste	momento,	especialmente	para	o	inves<dor	mais	defensivo.				

CÂMBIO	 Venda	de	USD			

O	nível	da	taxa	de	câmbio	permanece	acima	daquele	compaUvel	com	os	fundamentos	macroeconômicos,	mas	nada	garante	
que	o	desalinhamento	cambial	observado	neste	momento	será	eliminado	no	curto	prazo.	Alteramos	a	nossa	recomendação	
de	neutro	em	câmbio	para	venda	de	USD	porque	acreditamos	que,	a	despeito	das	incertezas	ainda	presentes	na	economia	
brasileira	e	o	deslocamento	para	baixo	da	curva	de	juros,	há	maior	probabilidade	da	taxa	de	câmbio	BRL/USD	convergir	para	
o	nível	de	R$	5,30-5,40	do	que	para	o	nível	de	R$	5,80-5,90.		

BOLSA	 Compra	de	Bolsa-
Brasil	

A	nova	variante	do	coronavírus	tem	adicionado	incerteza	na	economia	global,	mas	não	acreditamos	que	esta	variante,	por	si	
só,	 deteriore	 significa<vamente	 os	 preços	 dos	 a<vos	 de	 risco	 nas	 economias	 desenvolvidas.	 Pelo	 lado	 domés<co,	 como	
temos	 chamado	 atenção,	 o	 recente	movimento	 benigno	 na	 curva	 de	 juros	 abriu	 oportunidades	 para	 compras	 em	Bolsa-
Brasil,	uma	vez	juros	longos	menores	tendem	a	preceder	movimentos	de	valorização	do	Ibovespa.				
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