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Largada e Desvios Precoces de Rota 

 

“When you come to a fork in the road, take it.” 

Yogi Berra, imortal camisa 8 dos New York Yankees. 

 

Uma analogia possível (porém barata e imperfeita, reconhecemos) para a tarefa de gerir recursos financeiros é 

um rali de longa duração. A cada ano dá-se uma relargada, com algum nivelamento das posições do ano 

anterior, mas com os carros (ativos, países ou os próprios fundos) herdando do passado um saldo entre reparos e 

acidentes que, frequentemente, influencia o desempenho esperado. 

Dois acontecimentos neste início de ano, aos quais se atribuíam probabilidades relativamente baixas há menos 

de um mês, estão desviando um pouco o cenário do otimismo que se projetava para Brasil e outros emergentes 

em 2021. De volta à analogia: o plano de navegação traçado há poucas semanas parece agora menos claro e 

requerer alguns ajustes.  

O primeiro foi o resultado da eleição para o Senado americano, com os Democratas ganhando as duas cadeiras 

em disputa na Georgia e assumindo – por margem mínima – o controle da casa. O segundo foi o recrudescimento 

da pandemia e a possibilidade de mutações do vírus aumentarem substancialmente o contágio (e, por 

consequência, a ocupação de hospitais, requerendo restrições à mobilidade) antes das campanhas de 

vacinação começarem a fazer efeito. 

Quanto ao primeiro, a principal implicação deve ser a aprovação, nas próximas semanas, de um novo pacote 

fiscal, possivelmente levando o total (considerando o já aprovado em dezembro) empenhado para a segunda 

onda para cerca de US$ 2 trilhões – quase 9% do maior PIB nacional do mundo. A reação do mercado foi revisar 

para cima expectativas de crescimento e de juros futuros. Com isso, aumentou o potencial do dólar americano 

de seguir atraindo fluxos de investimentos, com o “privilégio exorbitante” americano compensando, ao menos por 

ora, qualquer consideração sobre maiores déficits fiscais e endividamento. Enquanto não houver aceleração da 

inflação, simplesmente assume-se que o Federal Reserve seguirá monetizando as emissões de dívida e o Tesouro 

pode gastar sem maiores consequências negativas.  

O caso das segundas (ou terceiras) ondas da pandemia ao redor do mundo deve levar a mais diferenciação 

entre países (agora, sobretudo, pela velocidade com que se consegue vacinar em massa a população e achatar 

em definitivo as curvas de contaminação e internações) e a crescimento global mais lento no primeiro trimestre. 

No caso específico do Brasil, aumenta o apelo político de novas rodadas de transferências emergenciais para 

famílias e, por consequência, o risco fiscal percebido pelo mercado. 
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Ainda no Brasil, a persistência da inflação de alimentos e bens industrializados, tanto por conta de preços em alta 

de algumas commodities em dólares quanto pela fraqueza do real, é um terceiro desvio do cenário-base, levando 

a aumentos nas expectativas de inflação e que, se não revertido nos próximos meses, poderá acabar 

convencendo o banco central a elevar a taxa Selic ainda no primeiro semestre, alguns meses antes do que 

projetávamos. Revisamos nossa projeção de IPCA em 2021 para 3,4% (de 3,1%), e acreditamos que a 

probabilidade de início de aperto monetário em maio é agora similar à de aumento no segundo semestre.  

Se essa evolução ainda não nos levou a revisar nosso cenário geral relativamente benigno para ativos brasileiros 

(inflação ainda abaixo do centro da meta, Selic real terminando o ano perto de zero em termos reais, real se 

valorizando, crescimento do PIB ao redor de 3%), é necessário reconhecer que o risco de materialização de 

cenários alternativos (piores) aumentou. Nossa maior convicção é que estamos em uma espécie de equilíbrio 

instável – em alguns meses, a perspectiva para a maior parte das variáveis que mencionamos provavelmente será 

muito diferente do que seus valores atuais sugerem.  

Cabe notar que essa divergência entre o cenário de curto prazo e a perspectiva otimista de alguns meses à frente 

pode se aprofundar no Brasil em fevereiro, com a disputa pela liderança do Congresso em meio a números da 

pandemia ainda possivelmente piorando e ausência de um calendário crível para imunização em massa.  

Em resumo, o destino de 2021 é certamente atrativo, mas o caminho exige cuidado na condução, sobretudo para 

quem tem em mãos um modelo de veículo que corre o risco de exigir reparos demorados ou sair 

irremediavelmente da pista. A qualidade demonstrada dos motoristas à disposição também não ajuda a transmitir 

tranquilidade para nós, passageiros. 


