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MERCADOS 

Cenário Internacional 

Fevereiro foi mais um mês de volatilidade nos mercados globais. O principal vetor do período 

foi a continuidade do movimento de alta das taxas de juros norte americanas de prazos mais 

longos, que no mês se apresentou com velocidade acelerada. As taxas dos treasuries de 10 

anos saíram de 1,09% a.a. no primeiro dia do mês para 1,54% a.a. no dia 25/2. Esse movimento 

ocorre em função das expectativas de retomada de crescimento da economia americana, 

que tende – ao menos no curto e médio prazo – a se descolar de outras economias 

desenvolvidas, em especial da Europa, dada a magnitude dos estímulos fiscais – que 

continuam com volumes expressivos – e o sucesso da vacinação e do controle da pandemia.  

 

 

Fonte U.S. Treasury. Elaborado pela Galt Capital. 

Embora o ritmo da elevação das taxas de juros de longo prazo nos EUA – que reflete a 

expectativa de retirada dos estímulos e de normalização da política monetária – traga 

preocupação quanto ao reajuste de preços dos ativos, em especial dos ativos de risco, a 

volatilidade do período não chegou a afetar os resultados das bolsas americanas. O Dow 

Jones fechou fevereiro com valorização de 3,2%, o S&P, de 2,6%, e o Nasdaq com alta de 

0,93%, mostrando que mesmo as ações de empresas de tecnologia, mais sensíveis a esses 

movimentos de alta de juros, fecharam o mês no campo positivo. 

De toda forma, o Fed continua sinalizando que a economia americana se encontra com 

níveis de inflação e emprego muito aquém dos desejados e que os estímulos ainda serão 

necessários por mais tempo. Além disso, em uma perspectiva positiva, o crescimento mais 

forte da economia dos EUA tende a beneficiar tanto as empresas locais como o ritmo de 

crescimento global, o que traz um contraponto para os preços dos ativos. 

Com isso, o dólar voltou a apresentar valorização no mês, em especial em relação a moedas 

emergentes. No Brasil, a moeda americana registrou alta de 2,5%, chegando a uma variação 

de 7,8% em 2021. Esse movimento, associado ao cenário local, tem motivado à elevação das 
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projeções para o dólar no final do ano. No último boletim Focus do BC, de 8/3, a média das 

projeções já aponta para uma cotação de R$ 5,15 no final de 2021. 

Mercado Doméstico 

No cenário local, os níveis de volatilidade foram ainda maiores e tiveram impacto no preço 

dos ativos. A piora nos números de casos de Covid, tanto de contaminações como de mortes, 

agravou a preocupação com a atividade econômica, na medida em que surgem novas 

medidas de restrição da mobilidade e o ritmo de vacinação continua lento. Ao mesmo 

tempo, no campo político, houve aumento da pressão para a adoção de novos auxílios 

emergenciais, e debate sobre os riscos de não cumprimento do teto de gastos. O episódio 

de substituição do presidente da Petrobras e as declarações sobre interferências do governo 

em outros segmentos da economia reforçaram o movimento de venda de ativos, 

especialmente no mercado de ações. Com isso, em fevereiro, o índice Bovespa fechou o 

mês com variação negativa de 4,37%, acumulando no ano perdas de 7,5%.  

No Brasil, a situação crítica das contas públicas e a dificuldade em conter a pandemia se 

apresentam como restrições para que o país se beneficie do momento favorável do 

mercado internacional, de elevada liquidez e valorização dos preços de commodities. O que 

demonstra que economias em desenvolvimento mais fragilizadas, como o Brasil, terão maior 

dificuldade de responder aos movimentos de normalização da política monetária e de 

valorização dos juros internacionais. 

Não é à toa que o segmento de renda fixa apresentou um forte ajuste ao longo do mês, com 

uma elevação generalizada das projeções para a alta da Selic já na próxima reunião do 

Copom, em março, concentradas em um aumento de 0,50%. Tanto o movimento de alta dos 

Treasuries, como a piora do cenário local, levaram ao deslocamento para cima de todos os 

vértices da curva de juros, com ajustes superiores a 1 ponto percentual nos prazos superiores 

a três anos.  

 

Fonte: Anbima. Elaborado por Galt Capital. 
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Com isso, os preços dos títulos de renda fixa registraram queda no mês. O IMA-B, que reflete 

as NTN-Bs em mercado – títulos indexados ao IPCA – caiu 1,5%, enquanto o IRF-M, que replica 

a carteira de títulos prefixados, teve queda de 1,2% em fevereiro.  

 

 

Fontes: Bloomberg, IBGE. Elaborado pela Galt Capital. (*) Resultado de fevereiro do relatório FOCUS de 05/03/2021. Índices ANBIMA 

que refletem as rentabilidades de uma carteria de títulos: (1) IMA-B títulos públicos indexados ao IPCA; (2) IMA-B 5+ títulos indexados 

ao IPCA com prazo superior a 5 anos; (3) IRF-M títulos públicos prefixados; (4) IDA-DI carteira de debêntures atreladas ao DI; e (5) 

IDA-IPCA debêntures atreladas ao IPCA. 

 

Alocação 

O cenário construtivo de crescimento global, com elevada liquidez e avanço do processo 

de vacinação em países desenvolvidos, contrasta com um cenário de difícil previsibilidade 

no ambiente doméstico, o que demanda uma dose adicional de precaução no processo de 

alocação. A proximidade da reunião do Copom e a sua difícil decisão sobre o ritmo de 

normalização da política monetária, frente a um ambiente ainda desafiador da atividade 

econômica, trará novos parâmetros para o comportamento das taxas de juros e ativos de 

risco.  

Renda Fixa Pós: A alocação nesses ativos segue adequada para posicionamentos em caixa 

ou para movimentos táticos e tende a ser beneficiada caso haja um ritmo mais acelerado 

de normalização da política monetária. 

Renda Fixa Pré: As curvas de juros de prazos mais longos seguem embutindo prêmios cada 

vez maiores frente às incertezas do ambiente doméstico: controle da pandemia, contas 

públicas, inflação e ritmo da política monetária. Ao mesmo tempo em que apresenta 

oportunidade, essa classe de ativos é a que está mais exposta a um agravamento do 

cenário, principalmente em relação à inflação. 

Renda Fixa Indexada à Inflação: Frente ao aumento das expectativas de inflação e uma 

redução no volume de emissões de títulos com essas características (em especial debêntures 

incentivadas), a demanda por esses ativos tem sido elevada, pressionando as taxas dos ativos 

e comprimindo os spreads de crédito. Ainda assim, podemos encontrar boas oportunidades 

na categoria, especialmente em ofertas primárias e títulos com durations intermediárias.  

Rentabilidade (%) 

Indicadores Mês 2021 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 

CDI 0,13% 0,28% 0,45% 0,92% 2,37% 8,09% 

Dólar 2,41% 7,79% 4,55% 1,98% 25,30% 49,15% 

IBOV -4,37% -7,55% 1,05% 10,73% 5,63% 15,12% 

IPCA (*)  0,68% 0,93% 2,29% 4,76% 5,01% 9,21% 

IMA-B (1) -1,52% -2,36% 2,38% 3,07% 3,16% 21,74% 

IMA-B 5+ (2) -2,33% -3,98% 3,24% 3,38% 0,95% 23,20% 

IRF-M (3) -1,18% -1,97% -0,06% -0,58% 3,01% 15,23% 

IDA-DI (4) 0,51% 0,88% 1,37% 2,64% 2,22% 7,46% 

IDA-IPCA (5) -1,01% -0,70% 2,79% 5,28% 8,04% 20,75% 
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Renda Variável: Seguimos otimistas com o segmento, tanto em função do aumento do 

número de empresas listadas, com os recentes IPOs, como pelo desempenho positivo que 

bons gestores têm conseguido apresentar, mesmo em cenários desafiadores.  

Multimercados: Os fundos multimercados continuam a ser uma boa alternativa de 

diversificação. Mantemos uma visão positiva especialmente para aqueles fundos que fazem 

investimentos globais e que conseguem incorporar estruturas de proteção à carteira, como 

as categorias long & short, e aqueles com características que os descorrelacionam dos 

demais ativos da carteira. 

Imobiliário (FII): O segmento vem se recuperando lentamente. O IFIX teve alta de 0,25% em 

fevereiro, registrando uma recuperação de 0,6% em 2021, depois de um 2020 bastante 

desafiador. Seguimos otimistas com a recuperação do segmento, reforçando a atuação de 

gestores que conseguem selecionar ativos de qualidade, associados a boas estruturas de 

garantias. No cenário recente, alguns fundos de papeis têm apresentado bons resultados, 

enquanto a recuperação de categorias como shoppings e lajes comerciais segue 

dependente do ritmo de normalização da economia.  

Estruturados: Os FIDCs e os FIP-IE – Fundos de Investimentos em Participações em Infraestrutura 

– esses com isenção de IR para pessoas físicas – são boas opções para a diversificação de 

carteiras nesse cenário de juros baixos, embora contem com menor liquidez.  

 

 Classes de Ativos -2 -1 Neutro +1 +2 

Renda Fixa Pós (CP)  ●    

Renda Fixa Pré (CP)   ●   

Renda Fixa Indexada à Inflação (CP)    ●  

Renda Variável    ●  

Multimercados   ●   

Imobiliário    ●  

Estruturados    ●  
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