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Internacional

Aprovação das vacinas pelos principais 

órgãos reguladores, novos pacotes de 

estímulos e bancos centrais expandindo  

o balanço.

Brasil

A retomada da economia e a 

possibilidade de reformas após as 

eleições das casas aliadas aos impulsos 

internacionais devem dominar o 

mercado a despeito do incessante risco 

fiscal.

Recomendação

O mercado de crédito, ações e fundos 
imobiliários devem capturar esse 
cenário positivo, porém vemos com 
cautela as posições aplicadas em juros.

Clique aqui para receber nossos materiais

Sumário:
Dezembro seguiu a toada positiva de novembro. As

principais bolsas no mundo obtiveram bons retornos no mês,
dessa vez com destaque para o nosso Ibovespa cuja
performance foi de +9,30%. As principais expectativas do
mercado no âmbito internacional deram mais um passo para se
concretizarem ao longo do mês, impulsionando os ativos ao
redor do mundo.

O mercado internacional seguiu como destaque. A
aprovação da vacina pelos órgãos reguladores dos EUA e Reino
Unido fez com que a vacinação já começasse em tais países, se
tornando questão de tempo para os demais. No âmbito
político, houve a confirmação da eleição de Joe Biden pelo
colégio eleitoral americano e a subsequente aprovação do
pacote de estímulo na casa de USD 900bi e do orçamento para
2021. Em meio a tantas notícias positivas, os principais bancos
centrais mundiais seguem estimulando. O FED reforçou o
compromisso de continuar a compra de ativos, o ECB segue
expandindo seu balanço e o BOJ estendeu o programa
emergencial por mais um semestre.

No mercado local vimos poucos movimentos. A política
segue focada nas eleições da presidência da Câmara e Senado,
mas tal cenário já está equalizado pelo mercado financeiro. As
pautas seguem paralisadas até tais eleições. A inflação segue
mostrando números altos, porém já conseguimos perceber
algum arrefecimento nos núcleos, nos dando conforto de que a
mesma deve reduzir o ritmo para os próximos trimestres. O
câmbio foi o destaque do mercado local, com as intervenções
ocorridas para absorver o temido “overhedge”.

Seguimos vendo os principais riscos advindos do
cenário inflacionário e de possíveis derrapadas do lado fiscal.
Mesmo os números apontando um cenário inflacionário mais
calmo para 2021, temos que nos manter atentos,
principalmente dado o atual nível de juros. Dessa forma,
seguimos na estratégia de manter ativos reais que possuem
uma proteção “natural” contra a inflação como bolsa e fundos
imobiliários, evitando posições aplicadas na parte curta e
intermediária da curva de juros.
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INTERNACIONAL

Dezembro deu seguimento à boa performance que
vimos no mês anterior. Os principais índices acionários
performaram bem durante o período, com o S&P
subindo 3,7%, enquanto o Eurostoxx subiu apenas
1,72%. É importante vermos a continuidade do
momento positivo das principais bolsas.

O principal responsável pelo bom humor dos mercados
foi, em nossa visão, a concretização de vários assuntos
que já estavam bem encaminhados, reduzindo
drasticamente a chance de algum revés nesses
seguimentos.

A vacinação teve início em alguns países ainda em
dezembro. Os órgãos reguladores, tanto do Reino
Unido quanto dos Estados Unidos, aprovaram o uso
emergencial da vacina da Pfizer e Moderna e ambos
iniciaram o processo de vacinação. Ainda não existe
uma expectativa de quando teremos a imunização em
massa, mas o fato de termos iniciado o processo
animou os mercados.

Ainda nesse assunto algumas novas variantes do vírus
surgiram recentemente e foram alvo de nervosismo do
mercado, uma delas inclusive com taxa de
transmissibilidade superior ao vírus original.
Felizmente esse nervosismo se encerrou com a notícia
de que as vacinas existentes seriam eficazes também
contra tais variantes.

Outro assunto que está cada vez mais próximo de se
encerrar é o das eleições americanas. Enfim em
dezembro o Colégio Eleitoral sancionou a vitória de Joe
Biden.

Enquanto isso, finalmente o novo pacote de estímulos
foi aprovado nos EUA. Esse pacote que estava em
negociação entre o executivo e legislativo americanos
finalmente foi aprovado, na ordem de 900bn de
dólares, dando mais um impulso aos ativos de risco.
Concluindo o assunto político americano, houve
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também a aprovação do orçamento do próximo ano,
evitando o risco de “shutdown”.

Nos últimos meses, apesar da pressão de preços,
acabamos não comentando pontualmente o setor de
commodities. Aos poucos, com a clareza da volta das
economias, vimos uma grande recomposição de preços
nos principais ativos, mas vale destaque para o minério
de ferro, cuja alta, somente no último bimestre do ano
foi na ordem de 35%.

Esse ativo tem uma importante representatividade em
nossa pauta de exportação, de aproximadamente 10%
com os números de 2019, além de ser o principal
produto de grandes empresas listadas na Bovespa. Ou
seja, é de grande importância tanto para nossa taxa de
câmbio, quanto para nosso índice de ações.

Do outro lado está a China, principal consumidor do
minério e força de impulsão nessa alta de preços. Com
os últimos dados de crescimento do quarto trimestre,
a China voltou a velocidade de crescimento que
demonstrava antes da crise e isso refletiu no aumento
da produção de aço, subindo 5,2% em 2020 em relação
ao ano anterior. Maior demanda foi traduzida em
maior preço do ativo.
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Figura 1. – preço do minério de ferro no mercado futuro
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das restrições de oferta relacionadas à pandemia e o
fim do auxílio emergencial devem por um lado
impulsionar a oferta e, por outro, reduzir a demanda.
Mais oferta e menos demanda reduzem a chance de
novas altas de preço no setor.

Já a situação fiscal nos parece mais desafiadora. Hoje
estimamos um déficit primário na ordem de 750bn de
reais para 2020, ou seja, 10% do PIB, levando a dívida
bruta pública para cerca de 90% do PIB, saindo de 74%
no final de 2019. Esse rombo foi devido tanto ao
combate ao COVID-19 quanto à queda de arrecadação
do período. Já a meta do deficit para 2021 está em -
247bi que parece factível quando revemos para cima
as receitas do governo com a aceleração da economia
com o fim das restrições.

Apesar de vermos essa meta como factível, o maior
problema está no teto de gastos. Pontualmente isso foi
agravado pelo descompasso entre o IPCA (ajusta o teto
em junho – veio baixo) e o INPC (ajusta boa parte dos
gastos do governo – veio acima). Já com os gastos
discricionários reduzidos, atingir essa meta em 2021
será o grande desafio do governo. Vemos um imenso
desafio, porém existem cortes possíveis e acreditamos
que o governo deve conseguir entregar um resultado
dentro do teto.

Com os principais riscos vindo do lado fiscal e
inflacionários, vemos com bastante cautela posições
aplicadas em juros. Sabemos que se qualquer uma
dessas variáveis sair do controle, o banco central deve
ser induzido a subir juros, causando danos para
posições aplicadas. Em contrapartida preferimos ativos
que possuem proteção natural contra a inflação e que
possam capturar a alta caso houver uma nova
aceleração econômica, como é o caso do mercado
acionário e dos fundos imobiliários.

BRASIL

O Brasil se destacou durante o mês de dezembro. O
efeito do aumento tanto do minério de ferro quanto
do petróleo aqueceu as empresas relacionadas a esses
setores, contaminando de forma positiva o restante do
nosso índice de ações. O Ibovespa subiu mais 9,3%
após a performance espetacular de novembro.

Novamente fomos os passageiros com o mercado
internacional em destaque.

Do lado político não vimos grandes mudanças no mês,
já que toda pauta está paralisada na espera dos novos
presidentes da câmara e senado. No senado, a situação
é mais simples, mas na câmara veremos o embate
entre o candidato do governo e o da oposição. Aqui é
importante destacar que o mercado já equalizou essa
disputa, pois mesmo o candidato de oposição é
consciente do problema fiscal brasileiro e não deve vir
com grandes rombos desse lado, além de ser favorável
às reformas. A grande questão ficará para a pauta dos
costumes, com menos relevância para os ativos de
risco.

Já do lado econômico, o centro da discussão segue
sendo a recente pressão inflacionária e a situação
fiscal.

Em relação à inflação, as previsões para o IPCA de 2020
estão ao redor de 4,20%, já para 2021 o mercado
espera algo mais próximo de 3,40%. Esse
arrefecimento das pressões inflacionárias devem
ocorrer por uma série de motivos, dentre os principais
estão a queda na conta de luz pela mudança da
bandeira tarifária ocorrida em dezembro e que deverá
se reverter nos primeiros meses do ano, e a
normalização dos preços de alimentos.

Sobre esse último, as perspectivas seguem voláteis,
porém com uma boa probabilidade de queda de preços
para o início de 2021. O aumento fora do comum de
2020 estabelece uma base de comparação alta para o
nível de preços para 2021, além disso, o fim gradual
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Disclaimer: A More Invest Gestora de Recursos Ltda. ("More Invest“) não fornece opiniões jurídicas ou tributárias. Sendo assim,
este material não constitui aconselhamento legal de qualquer natureza. A More Invest recomenda a análise de todos os
produtos ou serviços mencionados nessa apresentação, inclusive que seja solicitada opinião profissional de um assessor
jurídico e/ou tributário independente. Esse material é um breve resumo de cunho meramente informativo, não configurando
consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto
específico. Embora as informações e opiniões expressas neste documento tenham sido obtidas de fontes confiáveis e
fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou
totalidade das informações. As informações contidas nesse material não devem ser a única fonte utilizada no processo
decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto,
respectivos riscos, face a seus objetivos pessoais. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão
sujeitos a alteração sem prévio aviso. Este material não deve ser divulgado ou utilizado por qualquer pessoa ou entidade em
qualquer jurisdição ou país onde esta divulgação ou uso seja contrário as leis ou regulamentos .
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