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Prévia da Inflação (IPCA-15) desacelera em Janeiro 

Queda nos transportes (-0,41%) e nos preços da gasolina (-1,78%) influenciaram o 
índice. Ainda assim, prévia da inflação veio acima do esperado pelo mercado 



Em doze meses, IPCA-15 acumula alta de 10,2% 

Prévia da inflação em doze meses medida pelo IPCA-15 é a menor que o acumulado 
nos doze meses anteriores 



Houve queda na taxa de desemprego em Novembro 

Taxa de desemprego verificada em Novembro foi 11,6%, enquanto a taxa com ajuste 
sazonal (estimada) ficou em 12,1%.  



Nos EUA, comunicado do FOMC foi o principal fato da semana 

O FOMC manteve as taxas de juros no intervalo 0% a 0,25%, reforçando a 
mensagem de um ajuste gradual na política monetária. 

Os indicadores econômicos continuam fortes nos EUA, especialmente o 
mercado de trabalho.  

O FED tem, repetidamente, mostrado preferência por um ajuste gradativo 
na política monetária, procurando um pouso “suave” das políticas de 
estimulo.  

Por outro lado, mesmo com uma estratégia gradualista, sinalização é de 
que aumento nos juros devem começar em breve.  



O resultado primário do Governo Central acumulado em 12 meses 
(até dez/2021) foi de -38,0 bilhões, equivalente a -0,4% do PIB. 



Sem as despesas ligadas à Covid-19 as despesas obrigatórias 
como % da receita líquida estão em níveis próximo ao de 2014 



A semana dos 
mercados 



IBOVESPA 



Estrangeiros lideram o fluxo de compras na B3 neste início de ano, 
enquanto institucionais e PFs seguem vendendo 

A ciclo de alta nos juros e a queda do Ibovespa do segundo semestre 2021, 
conjuntamente, contribuíram para o aumento de saques nos fundos de ações e 
multimercado, o que obriga os gestores a se desfazerem operações compradas.  



Em 2021 os ingressos líquidos em carteira somaram US$25,4 bi: US$7,0 
bi em ações e fundos de investimentos e US$18,5 bi em títulos de dívida  

De acordo com o BCB este ingresso líquido em carteira bastante positivo em 2021 
contrasta com o de 2020, em que houve saídas liquidas de US$7,8 bilhões.  



Nos últimos 12 meses a captação líquida dos FIAs foi de -22,3 bi. Em 
2022 somente os fundos de RF estão com captação líquida positiva 

Nos últimos meses tem ocorrido uma forte migração de recursos de ações para ativos 
de renda fixa. No entanto, caso o Ibovespa convirja rapidamente para a região dos 
115-118 mil pontos, acreditamos que este movimento perderá força.   
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Taxa de Câmbio USD/BRL 



Taxa de Câmbio EUR/BRL 



Preço do Petróleo se aproxima de U$ 90,00 e está no maior nível 
desde o final de 2014, o que deve continuar pressionando a inflação  

Com barril do Petróleo a U$ 87 Reais e taxa de câmbio a 5,40 BRL/USD, o litro do 
Petróleo, em Reais, alcança maior nível desde o Plano Real: R$ 2,95.   



ESTRATÉGIA: 31/01/2022 

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	e	agressividade	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	 Neutro	em	USD			

Neutro	em	moeda	norte-americana	porque	acreditamos	que	a	probabilidade	da	taxa	de	câmbio	BRL/USD	situar-se	entre	R$	
5,30-5,40	é	maior	do	que	entre	R$	5,80-5,90.	Dado	o	risco	de	um	aperto	monetário	mais	forte	nos	EUA	ao	longo	deste	ano	
consideramos	que	caso	a	taxa	de	câmbio	caia	abaixo	de	R$	5,35,	no	curto	prazo,	será	interessante	dolarizar	um	pouco	mais	a	
carteira.						

BOLSA	 Compra	de	Bolsa-
Brasil	

Acreditamos	que	após	um	resultado	nega<vo	em	2021	a	bolsa	brasileira	está	barata,	com	múl<plos	(Preço/Lucro,	Dividendo/
Preço)	ainda	distantes	de	suas	médias	históricas.	Mesmo	com	o	ciclo	de	alta	de	juros	ainda	em	curso	e	o	baixo	crescimento	
econômico	 esperado	 para	 2022	 acreditamos	 que	 os	 micro	 fundamentos	 das	 grandes	 companhias	 são	 suficientemente	
robustos	para	jus<ficar	a	manutenção	de	posições	compradas	em	ações	de	empresas	brasileiras.			
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