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Prefácio

O mundo entra em 2021 com um ar de esperança, antecipando a distribuição em
massa da tão esperada vacina contra o coronavírus que promete conduzir o mundo
de volta à normalidade. Depois de um ano ímpar na história da humanidade, algo que
parecia improvável no último mês de abril fica cada vez mais próximo de acontecer.
Um ano como 2020, no entanto, não se vai sem cobrar um preço. Para nós do Brasil,
um país emergente, historicamente improdutivo e altamente endividado, a fatura é
ainda mais alta. Dessa maneira, optamos por retratar o nosso ingresso neste novo ano
como um piquenique à beira de um vulcão: ao mesmo tempo em que há o conforto do
fim de uma pandemia, não podemos esquecer que o perigo ainda mora ao lado. Para
nós, brasileiros, o vulcão é o abismo fiscal.

www.guide.com.br

5

2020: um
ano para
ficar na
história...

Retrospectiva 2020

2020 começou como um ano relativamente
promissor, com as duas maiores potências
do mundo colocando uma pausa na disputa
que vinha pesando sobre o sentimento desde
2018. Em janeiro, o mundo avaliava um acordo
comercial entre China e Estados Unidos,
entendimento que prometia aliviar a tensão
comercial que assombrava investidores e
derrubava as perspectivas para o crescimento
global. Claro, nem tudo estava correndo
como planejado, com bombardeios na
Arábia Saudita e uma guerra de preços que
levou o setor petrolífero a negociar o barril
a níveis extremamente baixos, mas no que
viria acontecer a seguir, talvez nem os mais
pessimistas apostariam.
O vírus de Wuhan, um tema que vinha sendo
comentado desde novembro de 2019, veio para
ofuscar a febre suína que assolava os produtores
rurais até então. Desta vez, as vítimas seriamos
nós. A China tomou ações drásticas logo de
cara, já sabendo o que estava enfrentando,
enquanto os países do Ocidente, desavisados,
se preparavam com guarda-chuvas para a
chegada de um furacão. A Europa foi tomada
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rapidamente, enquanto os poucos casos que
eram reportados nos EUA minimizavam o
problema. No Brasil, a população em festa,
pulando carnaval e ao mesmo tempo – sem
saber – dando as melhores boas-vindas que um
vírus como o novo coronavírus (Sars-Cov-19)
poderia receber.
O resultado poderia ser um só: desastre.
Assim que o coronavírus mostrou a que veio,
a reclusão, acompanhada do fechamento
abrupto da economia, foi algo iminente.
Nunca na história a economia mundial havia
enfrentado tamanho choque casado de oferta
e demanda que não fosse fruto de uma guerra –
mesmo que estivéssemos lutando uma batalha
nada convencional – a indústria operava
extremamente debilitada, produzindo somente
bens necessários, enquanto o setor de serviços
se tornava quase que inexistente.

7

Relatório Anual 2021

A resposta dos mercados foi o pânico,
derrubando índices de mercado a ritmos não
vistos nem durante a crise financeira de 2008.
O medo de uma nova crise no mercado de
crédito, intensificado pela fragilidade do setor
petrolífero que mal se recuperava de uma árdua
guerra de preços, exigiu uma ação coordenada
entre os governos e bancos centrais ao redor
do mundo, que transformaram o termo
“helicopter money” em algo realmente palpável.
Afinal, cabe às instituições tomar as rédeas em
situações como esta: a população precisa ter
o mínimo para se sustentar e as empresas não
podem quebrar.

Dessa forma, as medidas adotadas ao redor
do mundo no combate à pandemia incluíram
pacotes de gastos (expansão fiscal) sem
precedentes com o objetivo de estimular a
demanda agregada e aliviar a classe produtiva
(vide tabela com magnitude dos gastos).
Atuando de maneira quase que conjunta,
os Bancos Centrais, liderados pelo Federal
Reserve (Banco Central dos Estados Unidos),
adotaram medidas agressivas de injeção de
liquidez, começando por levar as taxas de juros
às mínimas históricas ao redor do mundo.
Os Bancos Centrais utilizaram de todo o

Fonte: Elgin, C., Basbug, G., Yalaman, A. (2020). (http://web.boun.edu.tr/elgin/COVID_19.pdf). Covid Economics:
Vetted and Real Time Papers, 3, 40-5. (29/11/2020) Elaboração: Guide Investimentos
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arsenal de ferramentas que tinham ao seu
dispor, incluindo diversos tipos de medidas
macroprudenciais (Ex.: (i) redução de
compulsório e exigência de capitais; e (ii)
liberação de estoques de crédito emergenciais),
de forma a impulsionar o fluxo de crédito ao
redor do mundo. Nessa iniciativa, a expansão
dos balanços dos principais BCs do mundo

tomou novas proporções, com instituições
reduzindo as restrições para as compras de
ativos nos mercados financeiros (vide gráfico).
Tais medidas tiveram êxito no afrouxamento
das condições financeiras, permitindo o acesso
da classe produtiva e da sociedade aos recursos
minimamente necessários para evitar um novo
colapso financeiro.

Fonte: Bloomberg. Elaboração: Guide Investimentos.

No Brasil, assim como outros países
emergentes, o mercado sofreu com uma forte
fuga de capitais na chegada do vírus, movimento
que levou o dólar a se aproximar do limiar de
R$ 6,00 e o Ibovespa a perder mais de 40% do
seu valor nominal em março. A situação fiscal
delicada e a instabilidade política contribuíram
para que esse movimento de desvalorização da
bolsa e do câmbio superasse grande parte do
verificado em outros países emergentes – de
fato, há tempos estamos mais próximos da boca
do vulcão (com exceção, é claro, dos nossos
“Hermanos”, que já se encontram com parte
do corpo lá dentro após anos de ingerência na
condução das contas públicas).
www.guide.com.br
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No Planalto Central, o manual de como
atuar em caso de uma pandemia foi
reescrito
em
inúmeras
tentativas
(algumas delas válidas) ...

Em Brasília, um governo empossado havia
pouco mais de um ano – e que já tinha uma
longa lista de desafios pela frente – foi forçado
a deixar de lado a pauta de reformas, até o
momento tão esperada pelos investidores. A
crise sanitária redirecionou o foco de atenção
do meio político, que, a partir de então, passou
a encarar um problema ainda mais imediato.
Como consequência desta pressão adicional,
o presidente Jair Bolsonaro se tornou mais
combativo e optou por defender uma visão
negacionista que priorizava a manutenção da
normalidade econômica frente as medidas de
isolamento social.
A insistência do presidente em manter a
economia aberta não foi respaldada pelos outros
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poderes. A determinação do Supremo Tribunal
Federal, que impediu o governo de se sobrepor
às medidas de isolamento social impostas
por prefeitos e governadores, não agradou o
presidente, que parecia cada vez mais isolado,
agindo e se comunicando de forma a agradar
o núcleo duro do seu eleitorado. Nos meses
iniciais da pandemia, quase todo fim de semana
trazia uma nova manifestação com cartazes que
pediam o fechamento do Congresso ou do STF,
dando vez a uma crise institucional.
O cultivo de desafetos não se limitava aos outros
poderes. Na Esplanada dos Ministérios, a postura
do residente frente à pandemia estremeceu o
relacionamento com o seu ministro da Saúde,
Henrique Mandetta, que foi exonerado após
tentativas sucessivas de superar os constantes
desentendimentos e falta de sintonia em torno
do receituário apropriado para lidar com a
pandemia. Após ter o então ministro Nelson
Teich no comando da pasta da Saúde por menos
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de um mês, o residente nomeou um general do
Exército, Eduardo Pazuello, para garantir que a
sua visão não ortodoxa fosse implementada sem
qualquer resquício de insubordinação.
Os desafios do governo durante o ano não
aconteciam apenas no contexto da pandemia.
No Ministério da Justiça, uma crescente tensão
entre o presidente e seu então ministro, Sergio
Moro, resultou na saída de outra figura relevante
– fato que, com Mandetta e Teich fora, instigou
os questionamentos incessantes sobre uma
possível exoneração do ministro da Economia,
Paulo Guedes.
O alerta de Moro sobre uma possível ingerência
do presidente na Polícia Federal resultou na
divulgação de um registro de uma reunião
ministerial repleta de frases controversas que
estremeceram ainda mais o relacionamento do
Executivo com os demais poderes. Ao mesmo
tempo, a evolução na investigação do caso
das “rachadinhas” envolvendo o primogênito
do presidente, senador Flavio Bolsonaro, deu
continuidade ao fluxo de manchetes negativas
que rodeavam o governo.
Eventualmente, uma aproximação entre o
centro fisiológico do Congresso, conhecido
como o Centrão, afastou a possibilidade de
um eventual impeachment do presidente
Bolsonaro. O loteamento de cargos oferecido a
parlamentares desse bloco foi visto por muitos
como um abandono da promessa de dar um fim
ao toma-lá-dá-cá que lubrifica as engrenagens
de Brasília desde a redemocratização, mas a
aproximação do presidente com os deputados
Centrão, além da maior participação de
militares dentro do governo, resultou em
um processo de normalização que alterou a
forma como o Executivo se relaciona com o
Congresso e amenizou o discurso que apelava
exclusivamente para os elementos mais radicais
da base bolsonarista.

www.guide.com.br
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O Brasil na pandemia:

A parada abrupta da economia, que acompanhou
a implementação de medidas de isolamento
social, culminou em uma contração do PIB
brasileiro em 1,5% no 1º trimestre do ano e
de 9,7% no 2º tri, tornando uma retomada em
2020 um feito inalcançável. A normalização
que acompanhou a reabertura da economia e a
atuação agressiva dos formuladores de política
econômica, no entanto, possibilitou forte
recuperação já a partir de maio.
O Congresso e o governo, apesar de suas
muitas divergências, agiram rapidamente
e criaram os mecanismos necessários para
conter o impacto negativo da pandemia sobre
a renda dos brasileiros. A aprovação de um
regime extraordinário fiscal, financeiro e
de contratações, batizado de orçamento de
guerra, permitiu a liberação de gastos que não
estavam sujeitos às amarras que tipicamente
limitam as despesas do Estado – como a Lei de
Responsabilidade Fiscal, o teto de gastos e a
Regra de Ouro–, até o final de 2020.
Ferramentas utilizadas de maneira genérica
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ao redor de todo mundo, as medidas de
transferência de renda (ex. auxílio emergencial)
e de suporte ao emprego foram as principais
armas do nosso governo durante a crise, para
onde foram destinados recursos na ordem
de 12% do PIB nacional. Na condução da
política monetária, o Banco Central se mostrou
preparado para a guerra trazendo a Selic para
a mínima histórica de 2,0%, onde ela deverá
terminar o ano de 2020, além de utilizar de
diversas medidas de liberação de liquidez
direcionada para o crédito. Ao todo, foram
disponibilizados R$ 1,2 trilhão no formato de
medidas macroprudenciais e linhas de crédito
diretas (16,7% do PIB).
Dessa forma, pudemos verificar avanço de 7,7%
da economia no 3º trimestre de 2020, sinalizando
uma recuperação em “V” com destaque para
uma retomada robusta da indústria (+14,8%) –
setor menos afetado pelo distanciamento social.
Graças a esse movimento, o mercado, que até
então esperava pela piora, revisou a previsão de
variação do PIB para cima sucessivamente no 2º
semestre (vide gráfico). No entanto, o resultado
também deixou claro o longo caminho que o
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país tem pela frente em direção à retomada
completa, uma vez que o setor de serviços,
componente com maior representatividade no

nosso PIB, ainda se encontra muito atrás dos
níveis de 2019 (-5,9% no 3º tri).

Fonte: Boletim Focus – Banco Central do Brasil. Elaboração: Guide Investimentos

Nesse meio-tempo, a formação de uma base
governista coesa na Câmara dos Deputados
trouxe a esperança de que o governo agora teria
o respaldo necessário par dar continuidade
à agenda de reformas que estava congelada
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desde a aprovação da reforma da Previdência.
Infelizmente, o passar do tempo mostrou que
a expectativa era infundada. O Congresso
penou pela transição da pauta do combate
à pandemia para a reformista. Assim que as
principais medidas de combate ao coronavírus
foram aprovadas, as eleições municipais e a
sucessão na presidência da Câmara instalaram
novas barreiras que impediram o avanço dessas
matérias.
Assim, o ano legislativo se encerrou em tom de
indefinição – sem a aprovação do Orçamento
para o ano seguinte, sem qualquer avanço
concreto na pauta das reformas e com uma nova
retomada no número de casos registrados do
coronavírus. A implacável crise sanitária gerou
incerteza sobre a necessidade de estender os
gastos para o combate à pandemia além de
2020 e a falta de clareza em torno do plano de
vacinação em 2021 provocou dúvidas sobre
quando a economia brasileira poderia retornar
à normalidade.
13
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Sobre a vacina:

O grande ponto de inflexão dos ânimos em
novembro, ocorrido logo em seguida do
encerramento das eleições municipais, foi a
divulgação de uma sequência de resultados
de testes promissores no que tange
desenvolvimento de uma vacina contra o
coronavírus. Os resultados anteciparam as
expectativas com relação ao timing para o início
da distribuição de imunizantes no ocidente,
com o Reino Unido se tornando pioneiro ao
aprovar a liberação emergencial da vacina
desenvolvida pela Pfizer (EUA) em parceria com
a BioNTech (Alemanha) já na segunda semana
de dezembro. No final da mesma semana,
um grupo de consultores independentes deu
parecer favorável para a aprovação do mesmo
imunizante pela FDA (agência reguladora
americana similar à nossa Anvisa), abrindo alas
para o início da distribuição da vacina na maior
economia do mundo.
No entanto, enquanto outros países iniciam
as suas campanhas de imunização, o plano
brasileiro de vacinação continua ofuscado por
inúmeras dúvidas. A ausência de definição
que rodeia essa inciativa resulta tanto de uma
disputa por protagonismo entre o presidente
Bolsonaro e o governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), quanto da falta de sintonia entre
o Executivo e os demais poderes.
Doria enxergou na postura omissa do presidente
uma oportunidade para deixar sua marca no
combate à pandemia. A sua proatividade diante
da crise sanitária resultou em uma pareceria
entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto
Butantan, um centro de pesquisa biológico do
governo do estado de São Paulo. A colaboração
sino-brasileira deu vez à vacina CoronaVac e um
cabo de guerra entre o governador paulista e o
presidente da República.
Sem qualquer contribuição do governo federal,
Doria estabeleceu um plano para imunizar os
14

paulistas e exerceu pressão para que a vacina
fosse incluída no Plano Nacional de Imunização
e passasse o quanto antes pelo crivo da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em
resposta, Bolsonaro tentou impedir a compra
do imunizante, sabendo que a sua distribuição
representaria uma vitória emblemática para um
político com pretensões presidenciais.
No plano jurídico, o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski,
estabeleceu um prazo de 48 horas para que o
governo informasse a data do início e término
da campanha de vacinação do governo federal.
Ao mesmo tempo, o plenário do STF deliberou
sobre a competência de estados e municípios
para determinar a vacinação compulsória da
população. Todas essas pendências, disputas
e desentendimentos obscurecem o retorno à
normalidade econômica e social do Brasil.

www.guide.com.br
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Não obstante, é importante reconhecer que
houve avanços concretos na corrida por vacinas.
O Plano Nacional de Imunização foi revelado
no dia 16/12, prometendo que a campanha
começará, no máximo, na última semana de
janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, o
governo federal já garantiu a compra de 300
milhões de doses de diversos imunizantes.
Boa parte deles virá da farmacêutica norteamericana AstraZeneca, que prometeu mais 100
milhões de doses até julho e 30 milhões de doses
por mês no segundo semestre de 2021, além de
firmar uma parceria com a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) para produzir o imunizante em
território nacional.

Com a também norte-americana Pfizer, foi
assinado um memorando de compra que deve
garantir mais 70 milhões de doses em 2021.
Ainda existe a inciativa Covax Facility, um
programa da OMS (Organização Mundial da
Saúde) que visa facilitar e ampliar o acesso
a vacinas e pode render mais 42,5 milhões
de doses. Por último, temos o imunizante da
SinoVac, que será produzido pelo Instituto
Butantan – a intenção do laboratório paulista é
produzir um milhão de doses diárias, mas ainda
não se sabe se a distribuição do imunizante será
orquestrada pelo governo do estado de São
Paulo ou pelo governo federal.

Abaixo segue uma lista das vacinas
mais promissoras no fim de 2020:

Fonte: OMS, ClinicalTrials.gov e desenvolvedores. Elaboração: Guide Investimentos
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Perspectiva
Brasil
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O piquenique: longe do ideal, mas
poderia ser pior.

Ainda operando sob o auxílio emergencial,
mesmo com magnitude reduzida, esperamos
a continuidade do movimento de retomada
econômica no 4º trimestre de 2020, com um
crescimento da ordem de 1,8% na margem.
Caso esse resultado se concretize, a economia
brasileira terá encolhido 4,6% no ano e a herança
estatística (carry over) deixada para o próximo
ano seria de 2,5%.
Uma vez estabelecida esta primeira premissa,
formulamos um cenário com base no que
consideramos o mais provável para estimar
a nossa projeção para o PIB em 2021: um
crescimento de 3,00%. De acordo com essa
simulação, uma eventual nova onda de
contaminações (algo razoável de se considerar
uma vez que já temos diversas ferramentas
apontando para uma piora, o que deve se
acentuar com a chegada das comemorações de
fim de ano) ocorre de maneira mais controlada,
sem a necessidade de adoção de medidas de
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isolamento agressiva pelos estados, e a vacina
tem distribuição iniciada já no 1º semestre de
2020. A partir daí, a normalização do setor de
serviços seria permitida no 2º semestre, que
deverá concentrar grande parte do crescimento
verificado no ano.
Com relação ao mercado de trabalho, a extinção
de medidas de suporte ao emprego e a retomada
gradual da força de trabalho (movimento
esperado pela retomada da confiança da
população na esteira da distribuição de uma
vacina) deverão manter a taxa de desocupação
muito pressionada no curto prazo. Nesse
contexto, enxergamos a taxa de desemprego
encerrando 2020 próximo de 15,5% (média anual
de 13,5%), ainda em trajetória de deterioração
na chegada de 2021. Para o ano que vem, com
maior recuperação esperada a partir do 2º
semestre, projetamos uma taxa de desemprego
mais próxima dos 16,1% em dezembro (média
anual de 17,0%). Não à toa, consideramos o
estado do mercado de trabalho como um dos
principais desafios do governo para a retomada
em direção aos níveis de atividade pré-crise.
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Em Brasília, esperamos o avanço de pautas
indispensáveis como as PECs Emergencial e
do Pacto Federativo, assim como a votação do
próprio orçamento de 2021, já no primeiro

trimestre do ano. Conforme nossa avaliação, a
aprovação de um orçamento que respeite o teto
de gastos permitirá que o Banco Central sustente
uma política monetária expansionista, mesmo
depois de um déficit primário recorde (aprox.
R$ 780 bilhões em 2020 – vide gráfico), fator
essencial para que este cenário se concretize¹.
Com relação às reformas estruturais, a tributária
e a administrativa deverão ser as prioridades do
governo no ano. Afinal, não podemos esquecer
da agenda fiscalista, principalmente tendo em
vista o preço que foi pago pela sobrevivência
durante a pandemia: a razão dívida/PIB do
Brasil deverá encerrar o ano de 2020 próxima
de 94,0%, podendo atingir os 100% tão cedo
quanto 2024 (vide projeção).

Fonte: IFI. Elaboração: Guide Investimentos.

1 Isso ocorre porque na medida em que a Selic serve como referência para todas as outras taxas de juros na economia, sua manutenção em patamares
reduzidos impacta diretamente o custo do crédito, causando uma expansão do mesmo. Com o tempo, as menores taxas acompanhadas de um maior volume
de crédito tendem a impulsionar o investimento e o crescimento da economia. Além disso, como muitos dos títulos emitidos pelo setor público têm seus juros
atrelados à taxa, sua queda faz diminuir o custo da dívida, favorecendo os esforços atuais de redução da dívida pública. Essa dinâmica tem reflexo sobre o
risco-país, que também passa a operar em queda devido à redução do peso da dívida. Por fim, taxas de juros menores, quando sustentadas por mais tempo,
criam um ambiente de maior previsibilidade, componente fundamental para setores sensíveis ao alongamento da dívida, como a infraestrutura.
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Fonte: IFI (RAF Nov/2020). Elaboração: Guide Investimentos.

Com relação à manutenção dos gastos do
combate à pandemia, não esperamos uma
renovação do estado de calamidade pública
ou do orçamento de guerra em 2021. Tanto o
governo quanto o atual presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, defendem que
esses gastos expirem na virada do ano. Não
obstante, caso as medidas de isolamento social
se estendam de forma significativa em 2021,
o governo poderá ser forçado a buscar um
mecanismo para dar continuidade ao efeito
auxílio emergencial nos primeiros meses do ano.
A forma mais simples de estender essa rede de
proteção social aparenta ser uma expansão
do ticket médio e número de contemplados
do Bolsa Família. Esse cenário de incerteza
poderia ter sido evitado, caso o governo tivesse
obtido êxito nas suas tentativas de instaurar um
novo programa social que garantiria o “pouso
suave” muitas vezes descrito por Guedes após
o pagamento da última parcela do auxílio
emergencial
www.guide.com.br
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Política monetária: o arroz, o
auxílio e o desemprego

Naturalmente, a forte recessão que o
Brasil adentrou em 2020 abriu espaço para
uma abordagem extremamente estimulativa
na política monetária. O retorno da inflação na
última metade do ano, com foco no preço dos
alimentos, no entanto, deu muito o que falar
sobre a condução da política monetária pelo
Copom de Roberto Campos Neto. Sem achar
pertinente entrar no mérito das críticas, vamos
ao que interessa: o que esperar para 2021?
Para responder à pergunta acima, trazemos para
a discussão duas medidas que não poderiam
ser deixadas de fora: i) o hiato do produto, que
mensura a diferença entre o PIB corrente e
seu valor potencial, isto é, o condizente com
a utilização máxima dos fatores de produção
(trabalho, capital e terra); e ii) as medidas de
inflação subjacentes, também conhecidas como
os núcleos da inflação, que avaliam a inflação de
maneira mais objetiva ao eliminar componentes
mais voláteis da cesta de consumo.
Em primeiro lugar, acreditamos que a
continuidade da retomada da economia no
primeiro semestre de 2021 é bastante incerta.
Apesar de esperarmos uma expansão no 4º
trimestre de 2020, o ritmo deve apresentar
uma franca desaceleração e a característica
heterogênea do movimento entre os setores
deve ser sustentada. Citando o último
comunicado do Copom, “a incerteza sobre o
ritmo de crescimento da economia permanece
acima da usual, sobretudo para o período a
partir do final deste ano, concomitantemente
ao esperado arrefecimento dos efeitos dos
auxílios emergenciais”. No pano de fundo,
o risco de uma segunda onda não é nada
desprezível e a campanha de vacinação segue
rodeada por incertezas. Dito de outra maneira,
a falta de previsibilidade com relação ao
futuro (confiança), a alta taxa de desemprego
20

e a extinção das medidas de transferência de
renda pelo governo deverão manter a economia
operando com alta ociosidade, com o hiato
fechando 2020 acima de 5,0%.
Incorporando esse alto nível de ociosidade
da economia com a incerteza de crescimento
no início de 2021 e o fim de diversas medidas
emergenciais do governo, avaliamos o balanço
de riscos com viés baixista para a inflação no
período, fator que corrobora com a manutenção
da Selic em 2,00%. Tais fatores deverão ter
efeitos negativos sobre a renda que não
deverão ser compensados pela retomada em
direção a normalidade até pelo menos o fim do
1º semestre.
www.guide.com.br
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A propósito das medidas subjacentes
de inflação, a média dos cinco núcleos
acompanhados de perto pelo Banco Central
deve encerrar o ano ainda confortavelmente
abaixo da meta de 4,0%, movimento que
corrobora a visão do Copom de que as pressões
inflacionárias sentidas recentemente (por mais
que tenham efeitos nocivos à população) têm
tudo para se dissipar ao longo do tempo. Em
termos mais claros, a inflação sentida no fim de
2020 é fruto de desequilíbrios temporários de
oferta e demanda que tendem a se ajustar com
o tempo, e não uma inflação estrutural derivada
da alta dos preços dos fatores de produção
(trabalho e capital) da economia.
Em destaque, colocamos o preço dos alimentos,
que, ao sofrer um choque casado de oferta
– dado a taxa de câmbio competitiva do real
no ano – e de demanda – esta impulsionada
pelas medidas de transferência de renda e por
uma mudança na cesta de consumo durante a
pandemia –, liderou a alta do índice em grande
parte do segundo semestre de 2020. Entrando
em 2021, a apreciação do real que observamos
nos últimos meses deverá reduzir a pressão do
lado da oferta enquanto a extinção do auxílio
emergencial junto a manutenção de uma alta
taxa de desemprego pesará do lado da demanda.
Por fim, como já mencionamos estar no nosso
cenário base, acreditamos em um orçamento
dentro do teto para 2021, o que aos olhos
do Banco Central deve ser o suficiente para
sustentar que o regime fiscal (teto de gastos)
continua vigente – eliminando o último
empecilho para a manutenção dos juros no seu
patamar atual por mais tempo. No campo da
inflação, projetamos um IPCA mais próximo
dos 3,40% ao fim de 2021, com expectativas se
mantendo abaixo do centro da meta de 3,75%
ao longo de todo o ano.
Já com relação ao Forward Guidance (Prescrição
futura utilizada como ferramenta adicional
de política monetária), acreditamos que o seu
www.guide.com.br

uso chegará ao fim nas primeiras reuniões do
Copom em 2021 (primeiro trimestre). A razão
é clara: uma das cláusulas que inibem seu uso
(proximidade das expectativas de inflação da
meta) está prestes a ser satisfeita. Mas, como
também já mencionamos, abandonar o Forward
Guidance não implica em aumentar a taxa de
juro mecanicamente, uma vez que as condições
objetivas da economia continuam prescrevendo
um elevado grau de estímulo monetário. Como
a inflação projetada para os anos-calendário de
importância (2021 e 2022) estão compatíveis
com a meta, o grau de estímulo deverá se manter
elevado.
Em conclusão, não antecipamos uma alta
dos juros até o fim do 3º trimestre de 2021,
quando esperamos uma maior normalização da
economia como um todo. A partir daí, o Banco
Central deverá subir a Selic de maneira gradual,
levando a taxa de juros base da nossa economia
a encerrar o ano em 2,75% (alta de 75 pontos
base). No entanto, não acreditamos que o
aperto para por aí: antecipamos a continuidade
do movimento com mais 150 pontos base de
alta, levando a Selic para 4,25% em 2022.
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E o câmbio?...

O real se manteve pressionado a níveis
históricos contra o dólar em boa parte do ano,
reflexo da situação delicada em que o país
estava quando foi atingido pela pandemia.
Em meio a um processo delicado em busca da
consolidação de um quadro fiscal em situação
crítica, o governo foi obrigado a abandonar a
suas aspirações fiscalistas para socorrer um país
em crise. Assistimos, assim, à forte piora de uma
situação que já era difícil.
Para reforçar a derrocada da nossa moeda,
o Banco Central foi obrigado a derrubar a
Selic à mínima histórica, reduzindo ainda mais
a atratividade dos nossos investimentos já
prejudicados pela percepção elevada em torno
do risco fiscal. Nesse contexto de fundamentos
extremamente deteriorados, a instabilidade
política contribuiu em meio à crise para
intensificar um movimento acentuado de fuga
de capitais e fazer com que o dólar chegasse a
ser negociado acima dos R$ 5,88 em maio.
Nos meses seguintes, a volatilidade caracterizou
o câmbio até que o dólar voltou a atingir R$ 5,77
em outubro, refletindo as incertezas relacionadas
às eleições americanas e a consolidação de uma
segunda onda de contaminações ao redor do
mundo. A partir daí, observamos uma tendência
muito mais favorável para o real.
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A melhora de perspectiva com a retomada
econômica mundial proporcionada pela
redução da incerteza eleitoral americana e um
fluxo de notícias extremamente promissoras no
que tange à distribuição de uma vacina contra
o coronavírus deram início a um movimento
de “rotação de ativos”, no qual papéis de
empresas com negócios mais cíclicos, além de
outros setores muito afetados pelas medidas
de distanciamento social, voltaram a ganhar
espaço nos portfólios dos investidores a partir
de novembro. Seguindo o mesmo racional,
commodities – com destaque para o petróleo
– continuaram em trajetória de valorização,
enquanto o dólar (DXY) voltou a operar em
queda livre contra os seus principais pares.
A busca por ativos cíclicos e a forte alta das
commodities resultaram em um forte fluxo
de entrada na Bovespa no mês (R$ 32 bilhões
e novembro) e garantiu a forte apreciação da
nossa moeda frente ao dólar, que fechou o mês
de novembro em R$ 5,35 e caminha para fechar
o ano mais próximo dos R$ 5,10. A sinalização
do Banco Central de que a autoridade estaria
disposta a atuar com oferta líquida de swaps
para ajudar o mercado a absorver a demanda
adicional que será gerada pelo desmonte das
posições de overhedge dos grandes bancos até
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o fim do ano também contribuiu para o bom
desempenho do real no período.
Para 2021, seguimos esperando um câmbio
volátil, mesmo que a níveis mais baixos do
que o que foi verificado neste ano que passou.
Considerando o cenário base para crescimento
a para o fiscal, utilizamos nosso modelo que
leva em consideração o risco país (CDS de cinco
anos), a taxa real efetiva de câmbio para o dólar
(REER), os termos de troca do Brasil (Citibank) e
o diferencial da taxa de juros de dois anos entre
o Brasil e os Estados Unidos (Brasil-EUA) – além
de uma variável dummy para incluir o fator crise
– para chegar a nossa projeção de um dólar a R$
4,80 ao final deste ano.

www.guide.com.br
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Ano vai, ano vem e o medo é sempre o
mesmo: a erupção da dívida pública

Os riscos do Brasil continuam concentrados na
esfera política, pois a melhora do desempenho da
economia, além da vacina, seguirá dependente
da continuidade do avanço da agenda reformista
do governo no Congresso. Depois de um ano
caracterizado pela inércia no Congresso no que
diz respeito à agenda fiscalista, resta uma pauta
extensa de medidas para que o país consiga
manter a credibilidade internacional de que irá
honrar as suas dívidas.
Nesse contexto, as PECs Emergencial e do
Pacto Federativo aprovisionarão os entes da
federação com mais instrumentos para conter
despesas obrigatórias em caso de desequilíbrio
dos indicadores da Regra de Ouro (lei que
impede que o governo contraia dívida para pagar
despesas correntes). Dentre essas medidas,
estão aquelas contidas no Teto dos Gastos,
que já se depara com uma alta probabilidade
de descumprimento já em 2021, como a que
veda aumentos de custos com pessoal, criação e
elevação de despesas obrigatórias e concessão
de benefícios tributários. Além disso, será
possível suspender por dois anos progressões

e promoções dos servidores públicos e será
permitida a redução da jornada de trabalho,
em até 25%, com redução proporcional da
remuneração.
Olhando para um horizonte de tempo
maior, as reformas estruturais servirão para
estabilizar os gastos obrigatórios (previdência
e administrativa) e para elevar a produtividade
da economia (tributária), eventualmente
abrindo espaço no orçamento para mais gastos
discricionários, que poderão marcar a retomada
do investimento do setor público.
Para efeito de contextualização, o Instituto
Fiscal Independente (IFI) projeta que as
despesas discricionárias do Executivo deverão
ir a R$ 112,7 bilhões ou 1,5% do PIB, patamar
historicamente baixo para que o teto de gastos
seja respeitado. Em outras palavras, retirando
o considerado básico para o funcionamento do
governo no ano, praticamente não há espaço
para investimento e muito menos um novo
programa social como aspira este governo (nos
moldes do Renda Brasil, Renda Cidadã e os
Rendas que ainda poderão ser apresentados).
Para isso, outras despesas abaixo do teto
deverão ser reduzidas.

Fonte: Tesouro (2008 a 2019) e IFI (2020 e 2021). Elaboração: Guide Investimentos
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Dessa maneira, a partir de 2021, é natural
assumir que os gatilhos que congelam os gastos
com a folha de pagamentos serão essenciais
para que o governo consiga funcionar com um
mínimo de despesas discricionárias abaixo do
teto. Sem a aprovação das medidas de ajuste
adicionais mencionadas, com base no cenário
traçado pelo Instituição Fiscal Independente
(IFI), a manutenção do teto de gastos se tornará
insustentável já em 2021. Isso acontecerá uma
vez que a margem fiscal² ficar menor do que
o nível mínimo para a realização de despesas
essenciais para o funcionamento da máquina
pública.
O aperto das condições financeiras (alta
precoce dos juros), que certamente resultaria
do abandono da principal âncora fiscal
brasileira (teto de gastos), contribuiria como
um dos principais riscos para a retomada da
economia neste ano. Junto dessa questão fiscal,
a recente piora do quadro sanitário no país,
com o aumento das internações e do número
de óbitos desde meados de novembro, além do
tempo incerto para que as vacinas cheguem à
população, mantém elevado o grau de incerteza
em relação ao desempenho da economia no
início deste ano. Nesse cenário, a perspectiva de
crescimento ao longo de 2021 é extremamente
nebulosa, principalmente quando levamos em
consideração o estado precário do mercado
de trabalho e a expectativa pela retirada dos
estímulos fiscais.
Todo esse contexto será invariavelmente
afetado pela sucessão na presidência da Câmara
e do Senado. Os presidentes do Legislativo
Federal exercem um papel decisivo na aprovação
dessas matérias. No início de setembro, uma
determinação do STF que impediu a reeleição
dos atuais presidentes, Maia e Alcolumbre,
criou um vácuo de poder inesperado que pode
vir a ser preenchido por uma longa lista de

nomes. Ademais, a maneira como os votos
são preferidos – de forma secreta – traz mais
suspense ao contexto de incerteza que rodeia
esta disputa.
Em ambas as Casas, a busca por espaço nas
Mesas Diretoras ainda carece de definição, mas
já sabemos que na Câmara dos Deputados o
governo jogará o seu peso atrás da candidatura
do líder dos progressistas, Arthur Lira (PPAL), que no momento conta com o apoio de
um aglomerado de siglas que concentra 170
votos. Em oposição ao líder do Centrão, está
uma candidatura que representa os interesses
de um bloco de partidos liderados por Rodrigo
Maia, que já conta com o apoio de cerca de 160
parlamentares. A oposição – onde a grande parte
dos votos indecisos se concentram – não tem
votos o suficiente para viabilizar uma candidatura
própria, mas exercerá um papel decisivo caso
este bloco se mobilize para concentrar os seus
130 votos em uma das duas candidaturas. O
alinhamento de Lira com o governo deve tornar
a candidatura de Maia mais atraente nos olhos
da oposição. Ao mesmo tempo, o governo pode
oferecer a liberação de emendas parlamentares,
cargos e até ministérios para tentar virar o jogo
a favor do seu candidato.
Entre as candidaturas viáveis que surgem
do bloco de Maia, se destacam dois nomes
associados à proposta de reforma tributária da
Câmara, Balei Rossi (MDB-SP), autor da matéria,
e Aguinaldo Ribeiro, relator da proposta na
comissão mista. Ambos os candidatos seguem,
em linhas gerais, a visão econômica defendida
pelo governo, mas podem criar resistência à
agenda de costumes conservadores defendida
pelo presidente Bolsonaro. Nesse sentido,
ambos os nomes representam uma continuação
da postura defendida por Rodrigo Maia e uma
conduta que deve agradar os mercados.
Já no caso de Arthur Lira, as suas declarações

2 4 Margem calculada pela diferença entre o teto de gastos + o conjunto de despesas discricionárias com execução mínima obrigatória (Saúde e Educação).
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recentes também estão alinhadas com as pautas
defendidas pelo Ministério da Economia, mas
o seu histórico de votações é de um deputado
que se posiciona do lado dos aumentos de
gastos e não do fiscalismo. Por outro lado, a
sua proximidade com o governo pode gerar
menos embates com o Planalto e com o ministro
Paulo Guedes, que teve um relacionamento
profissional volátil com Rodrigo Maia, sempre
oscilando entre tapas e beijos
No Senado, a disputa pela presidência começou
a se concretizar em uma data mais tardia.
Tanto a expectativa que o STF viabilizaria a
candidatura de Alcolumbre (DEM-AP) quanto a
sua capacidade de angariar os votos necessários
para se manter à frente do Senado eram altas,
então pouco postulantes se mobilizaram
para desafiá-lo. Após a determinação do STF,
Alcolumbre já demonstra favoritismo pelo
senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
Também existe a possibilidade de que Alcolumbre
priorize a manutenção do seu alinhamento com
o governo, que pretendia apoiar a sua reeleição
até o STF impedi-la. Apoiar um dos nomes que
já estão próximos do Executivo ¬– como os
emedebistas Fernando Bezerra Coelho (PE)
e o Eduardo Gomes (TO), líderes do governo
no Congresso e Senado, respectivamente –
aparenta uma escolha natural. A presidente da
CCJ, Simone Tebet (MS), também se destaca
entre os postulantes do MDB. O partido tem
grande chance de eleger o próximo presidente
do Senado, já que tem a maior bancada na Casa
e a representatividade é historicamente um
forte determinante de qual partido controlará a
Mesa Diretora da Casa.
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Assim como na Câmara, nenhum desses
candidatos diverge da linha fiscalista defendida
pelo Executivo, mas uma eventual vitória de
uma das lideranças do governo provavelmente
geraria mais harmonia e menos obstáculos para
o avanço de suas pautas. Acreditamos que a
senadora Simone Tebet tem o histórico mais
positivo entre todos os nomes mencionados.
Como presidente da CCJ, Tebet gerenciou o
único avanço concreto das pautas das reformas
neste ano, a aprovação da PEC dos Fundos, que
dispõe sobre a liberação de recursos de fundos
administrados pela União, além de articular
a favor da aprovação da PEC da prisão após
condenação em segunda instância.
Em suma, encerramos 2020 em tom otimista,
mas sem abrir mão da cautela. Afinal, a falta de
um orçamento aprovado e um cronograma de
vacinação claro nos permite poucas certezas
neste ano que agora se inicia. Dentre as mais
importantes que temos estão: a dependência
da retomada econômica, a distribuição de uma
vacina e a necessidade de criar condições que
garantam a sustentabilidade fiscal do país.
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Cada país tem o seu
próprio vulcão (variam
os tamanhos e a
probabilidade de desastre)
Após enfrentar uma recessão brutal no 1º
semestre do ano, a economia global iniciou um
processo de recuperação econômico robusto
no 3º trimestre de 2020. Em outubro, o FMI
revisou sua projeção de contração do PIB global
em 2020 para -4,4% dos -4,9% projetados
em junho (World Economic Outlook). Para
2021, a entidade projeta um crescimento de
5,2%, movimento que considera a redução
gradual das medidas de distanciamento social
mediante a distribuição da vacina ao longo do
ano e a manutenção de uma política monetária
extremamente acomodatícia ao redor do
mundo.
Dessa forma, podemos assumir que dois
dos principais riscos a serem considerados
no cenário global como genéricos seriam
decepções com relação à distribuição ou
eficácia das vacinas mencionadas em sessões
anteriores e uma retomada precoce da inflação
que forçaria os bancos centrais a apertarem
condições financeiras antes do esperado. Dado
que não consideramos uma alta probabilidade
de nenhum destes riscos se materializar, nos
voltamos a um apanhado de riscos peculiares de
algumas das principais economias do mundo:
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EUA
Logo após a virada de ano, a economia americana
já enfrenta uma série de riscos correlacionados.
Embora o cenário esteja, de modo geral, mais
positivo devido ao início da campanha de
vacinação, entendemos que os EUA, assim como
o restante do mundo, terão de conviver com
algum grau de distanciamento social até que a
campanha se materialize integralmente (o que
só deve ocorrer a partir do segundo semestre do
ano). Essa dinâmica cria uma série de desafios.
Em primeiro lugar, o setor de serviços continuará
sob pressão devido à dinâmica agressiva do vírus,
que segue matando e infectando um número
considerável de indivíduos. Esse primeiro risco
mantém viva a necessidade de mais estímulos
fiscais entrando em 2021. Como o Congresso
ainda não está inteiramente definido – restam
duas cadeiras para o Senado a serem disputadas
no estado da Geórgia no dia 5 de janeiro –, mas
favorece os republicanos, o risco de não aprovar
um massivo pacote de estímulos nos moldes do
que foi implementando em março de 2020 (US$
3 trilhões) é bastante elevado.
A formação de um Congresso divido representa
um sério risco para os planos econômicos do
presidente eleito, Joe Biden, cujos principais
pontos preveem um orçamento trilionário com
foco em infraestrutura, energia renovável e
retreinamento da força de trabalho. Ou seja,
existe elevando risco de não avançar com
uma agenda cujo principal intuito é elevar a
produtividade da economia.

29

Relatório Anual 2021

relacionadas aos direitos de pesca em mares
ingleses – um ponto bastante contestado – e aos
serviços financeiros certamente continuarão
mantendo as conversas em andamento. O pior
foi evitado, mas o Brexit está longe de ter um
desfecho 100% claro.

Reino Unido
Além dos efeitos providos pela presença
da covid-19 entrando no ano, a principal
preocupação referente ao Reino Unido está
novamente relacionada ao Brexit. No início de
dezembro, Boris Johnson, premiê britânico, e
Usrula von der Leyen, presidente da Comissão
Europeia, se encontraram, sem sucesso, para
equalizar as diferenças que têm mantido as
conversas travadas e o risco de um divórcio
desordenado em alta. O abrupto corte de
relações econômicas entre as duas regiões
tinha forte potencial de agravar a situação, já
precária, vivida por ambas as regiões do país.
Como aproximadamente 50% das exportações
do Reino Unido vão em direção à Europa, a
eventual implementação de tarifas tenderia a
ter um efeito mais intenso sobre a ilha.
Felizmente, negociadores de ambos os lados
conseguiram materializar, na véspera de Natal,
um acordo que evitou o cenário mais desastroso.
União Europeia e Reino Unido acordaram um
pacto de livre comércio acompanhado de uma
série de acordos relacionados às leis trabalhistas
e concorrenciais. De qualquer maneira, a livre
movimentação de pessoas foi restringida e, de
agora em diante, cidadãos britânicos precisarão
de vistos para morar na União Europeia.
Ainda que a ausência de tarifas sobre bens
e serviços tenha sido mantida, a burocracia
aumentou, trazendo consigo uma nova leva de
complicações para a relação econômica entre a
Inglaterra e a União Europeia. Ainda, questões
30

Europa:
Na Europa, além dos riscos trazidos por um Brexit
desordenado e pela Covid-19, existe, ainda, o
precário estado da economia do continente.
O forte avanço do vírus, conjugado à demora
para implementar o pacote de gastos bilionário
e o orçamento de reconstrução trilionário
previsto para os próximos sete anos, produziu
um péssimo 4º trimestre de 2020. A queda de
confiança dos setores tem agravado ainda mais
o desempenho econômico do continente. No
limite, o fraco avanço da atividade econômica
tem mantido pressões deflacionárias, que, se
persistentes, tenderiam a criar sérios riscos à
retomada de longo prazo.
Em primeiro lugar, pressões desinflacionarias
persistentes, como vem experimentando a
região desde 2018, tendem a elevar o valor real
das dívidas e aumentam a chance de default
por parte das empresas. Em um ambiente já
devastado pelo vírus, esse cenário tende a ter
maior importância ao longo do tempo.
Em segundo lugar, a persistência de uma inflação
persistentemente abaixo da meta e, no limite,
www.guide.com.br
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um ambiente deflacionário, também tem um
efeito baixista sobre as expectativas de inflação
e, portanto, sobre a estrutura a termo da taxa
de juro. Quanto menores forem as expectativas
de inflação, mais plana é a estrutura a termo.
Isso cria severas dificuldades para a região,
pois quanto mais plana for a curva de juros,
menor é o espaço de atuação para que o Banco
Central Europeu influencie as condições de
financiamento de longo prazo da economia. Em
outras palavras, a política monetária perde a sua
potência.
Felizmente, no final de dezembro, o Banco
Central Europeu atendeu às expectativas e, na
ausência de uma política fiscal mais agressiva,
elevou o montante de títulos públicos e privados
a serem comprados no seu programa de QE
(Quantitative Easing) emergencial (PEPP) de
olho em reverter a dinâmica supracitada. A
autoridade monetária se comprometeu a
comprar EUR$ 500 bilhões adicionais, elevando
o total de EUR$ 1,35 trilhão para EUR$ 1,85
trilhão e estendeu a validade do programa de
junho de 2021 para março de 2022.

China:
De todos os países aqui analisados, a China é a
que se encontra em posição mais favorável (ou
menos desfavorável, como é o caso). A despeito
de apresentar uma recuperação heterogênea
entre os setores, o gigante asiático deverá ser a
única das grandes economias a encerrar o ano
em expansão (o FMI estima crescimento de 1,9%
em 2020). Em termos de inflação e atividade,
não existem riscos muito latentes. O desafio
maior da economia chinesa será de natureza
geopolítica. Uma vez passada a campanha global
de vacinação, a segunda maior economia do
mundo terá de lidar com a já debilitada relação
comercial que tem com os Estados Unidos, que
tem como provável agravante o realinhamento
diplomático entre os americanos e a União
Europeia.

Fonte: IBGE e BCB. Elaboração: Guide Investimentos.
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Entramos em 2020 com uma visão bastante
positiva para a bolsa brasileira, seguindo
a tendência observada ao longo de 2019.
Acreditávamos que os principais drivers
para os mercados neste ano seriam: (i) a
retomada do crescimento econômico, com o
governo seguindo com a agenda de reformas
no Congresso; (ii) dólar em patamar elevado,
beneficiando empresas exportadoras e com
operação internacional; (iii) aumento de
investimentos em infraestrutura e saneamento;
e (iv) estatais com potencial de valorização em
meio a melhora de governança ou privatizações.
O cenário para as bolsas ao final do último
ano era tão aquecido que fez com que muitas
empresas colocassem suas ofertas públicas na
agenda para 2020.
No entanto, logo quando o ano começou, o mundo
passou a observar a rápida ascensão do número
de casos de contaminação por Covid-19. No dia
21 de fevereiro, o Ministério da Saúde ampliou
o número de países em alerta para o novo vírus,
incluindo Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia
do Norte, Tailândia, Vietnã, Camboja e China, o
que começou a gerar aumento do desconforto
e cautela por parte dos investidores, temendo
o início das contaminações no Brasil. No dia
26 do mesmo mês, foi detectado o primeiro
caso de coronavírus no país. A partir disso,
foram confirmados novos casos de infecção e
rapidamente a doença começou a se espalhar,
até que em 11 de março a Organização
Mundial da Saúde declarou pandemia do novo
coronavírus. Medidas de lockdown foram
tomadas, fronteiras foram fechadas, tornando
a operação das companhias aéreas quase que
inexistente; dias depois, o uso de máscaras e
álcool em gel passou a ser essencial. Isso levou
empresas e escolas a adotarem regime de home
office, shoppings e comércios de rua fecharem
suas portas temporariamente, além de mais
www.guide.com.br

uma série de consequências para a circulação e
contato entre as pessoas.
No mercado, o caos foi instaurado, com uma
busca por liquidez desesperada e pânico
generalizado levando as bolsas globais a
diversos circuit breakers (quedas superiores a
10% no dia, com paralização das negociações),
com rumores ainda de suspensão dos negócios
na bolsa. Com isso, o Ibovespa chegou a seu vale
em 23 de março, aos 63.569 pontos, queda de
quase 50% em pouco mais de 30 dias. O real
chegou a sua máxima histórica, próximo ao
patamar de R$ 5,90 vs. dólar em 14 de maio; a
taxa de desemprego aumentou, assim como a
demanda por crédito bancário e as postergações
de empréstimos e financiamentos, o que
contribuiu para o aumento nas provisões de
perdas pelas instituições financeiras.
Com isso, observamos quedas inimagináveis
no preço dos ativos, especialmente nos setores
mais prejudicados. As companhias aéreas como
Gol e Azul ficaram praticamente inoperantes
por meses, tendo inclusive de adiar ou devolver
diversas aeronaves. A CVC sofreu em conjunto,
pois a falta de demanda por voos impacta
diretamente no segmento de turismo. A CCR
e a Ecorodovias viram o volume de veículos
em suas rodovias diminuir a taxas superiores a
25%, as locadoras de carros tiveram de fechar
todas as suas lojas de seminovos e fornecer
grandes descontos nas tarifas de aluguel para
incentivar seus clientes a ficarem com os
carros. Empresas de saúde, como Notredame
Intermédica e Hapvida, tiveram a maioria das
consultas eletivas adiadas, companhias do
setor de shoppings tiveram de se reinventar de
forma rápida para conseguir manter parte de
sua receita, com a criação de ambientes digitais
feitas por Multiplan e Iguatemi e ainda as Lojas
Marisa e a C&A, que precisaram interromper
seus processos de reestruturação da operação
em lojas físicas e foram obrigadas a antecipar
investimentos em e-commerce e omnichannel.
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Ao mesmo tempo, alguns setores foram
extremamente beneficiados, como o de
tecnologia e de varejo eletrônico, visto que o
digital foi, por muitos meses, o principal meio
de comunicação. A condição de isolamento
social fez com que empresas tivessem de
reunir esforços para antecipar muitas das
inovações que estavam previstas para serem
implementadas ao longo dos próximos anos.
Dessa forma, comprar e vender algo online se
tornou algo muito mais simples; os prazos de
entrega foram reduzidos; fazer reuniões por
vídeo conferência se tornou algo muito mais
frequente; e até o número de animais domésticos
adotados cresceu, em função do maior tempo
gasto dentro de casa pelas pessoas.
Companhias como Magazine Luiza, Via Varejo,
B2W e Locaweb, que já possuíam um canal digital
mais desenvolvido, conseguiram aproveitar a
grande migração dos consumidores. Mesmo
com o cenário mais favorável aos setores,
as companhias provaram a qualidade de sua
operação ao demonstrar plena capacidade para
receber o aumento significativo do fluxo de
clientes na plataforma e tornando o processo
de logística de entregas ainda mais eficiente. As
varejistas se beneficiaram tanto com a venda
de seus próprios produtos (o chamado 1P),
como da de varejistas menores, que tiveram de
adaptar sua operação, passando a fazer parte de
seus marketplaces (3P). A Locaweb, companhia
de hospedagem de sites, realizou sua oferta
pública de ações no início do ano e desde então
ganhou grande popularidade e participação no
mercado, inclusive por este fluxo de lojistas que
foram forçados a integrar o meio online, além
de oferecer plataformas de e-commerce aos
pequenos comerciantes, facilitando o acesso às
vendas digitais.
Como em toda a crise, destacaram-se as
companhias mais resilientes, que conseguiram
se readaptar ao novo cenário de forma
relativamente rápida, com destaque para as
34

companhias com foco para os critérios ESG (sigla
em inglês para Ambiental, Social e Governança
Corporativa). Investimentos ESG consistem na
alocação de recursos em ações de companhias
que atrelam fatores de sustentabilidade à
sua estratégia. Desse modo, atuam de forma
a minimizar seus impactos negativos no
meio ambiente, além de forte apelo social
e governança corporativa sólida, sugerindo
que o ambiente onde a companhia atua é tão
importante quanto os resultados financeiros
que a companhia produz. Entre bons exemplos
citamos a B3, Localiza, Lojas Renner, M. Dias
Branco e Weg. Este tema ganhou relevância em
2020, em função da situação extrema de vida que
todas as pessoas se encontraram, ressaltando a
importância das organizações para o cuidado
com as pessoas. A preocupação com as questões
aumentou ainda mais quando as queimadas no
cerrado e na Amazônia se intensificaram, com
destaque negativo para o setor de frigoríficos,
que ainda não conseguem mapear 100% de sua
cadeia de produção e indiretamente acabam
contribuindo com práticas irregulares da criação
de gado. Após as acusações, a JBS e a Marfrig se
pronunciaram dizendo que ambas vêm reunindo
esforços para reduzir o impacto negativo de sua
operação e ainda adotaram algumas ações em
prol do meio ambiente.
A situação econômica e financeira foi amenizada
quando o Banco Central começou a fornecer
estímulos monetários, reduzindo a taxa de
juros, garantido recompra de títulos no mercado
e aumentando a liquidez do sistema financeiro,
assegurando, assim, que o crédito chegasse as
pessoas e empresas que mais foram impactadas
na crise. Outro ponto importante para a
recuperação da renda foi o auxílio emergencial,
que contribuiu para uma recuperação do
comércio de forma mais acentuada, além das
medidas de manutenção de emprego adotadas
pelo governo, que permitiram que alguns
setores muito afetados como restaurantes não
www.guide.com.br

Retrospectiva do mercado de ações

realizassem demissões em massa (caso da MP
936). Adicionalmente, conforme as empresas
divulgaram seus resultados, os investidores
foram surpreendidos positivamente e as
projeções foram novamente ajustadas (nesse
caso, vislumbrando uma recuperação) tendo em
vista que o cenário não havia sido tão negativo
como antes precificado. Os números referentes
ao 3º trimestre de 2020 conseguiram mostrar
uma clara recuperação dos setores mais
impactados, mas a incerteza ainda pairava
entre os investidores, que não conseguiam
mudar seus posicionamentos sem que houvesse
perspectivas mais certas do início da vacinação.
Com a chegada do final do ano, Joe Biden venceu
a disputa pelo cargo de presidente dos EUA e a
divulgação de que a vacina da Pfizer possui uma
eficácia acima de 95% contra o vírus (nível bem
acima das vacinas contra as gripes comuns),
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aliado a uma rápida resposta das economias
globais para a implementação de um plano de
vacinação, levaram os mercados a um forte rally
(tendência de alta forte), eliminando as perdas
próximo ao final do ano. O mercado, então,
inverteu suas apostas, e começou a enxergar um
cenário muito mais positivo para as companhias
de setores relacionados à reabertura total dos
mercados, como o de transportes, turismo,
varejo físico, shoppings, bancos. Além disso, o
cenário para mercados emergentes se tornou
favorável, com uma queda acentuada dos riscos,
manutenção dos estímulos monetários e fiscais
pelas principais economias globais, gerando
valorização para as principais commodities,
como petróleo e minério de ferro. Outro ponto
importante é que Joe Biden adota um discurso
em favor das práticas de sustentabilidade e,
por isso, deve aumentar ainda mais o foco dos
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Perspectivas e cenário para o mercado
de ações em 2021

Olhando para 2021, acreditamos que o cenário
é positivo para ativos de risco, em função
justamente das medidas adotadas pelos
Bancos Centrais e governos ao redor do mundo
(estímulos fiscais e monetários) para conter
os efeitos negativos da pandemia sobre as
economias, aumentando consideravelmente
a liquidez global, estimulando a demanda e,
consequentemente, criando uma ambiente
favorável para uma retomada coordenada
do crescimento das economias globais. Além
disso, com as taxas de juros em suas mínimas
históricas, a busca por ativos com maior risco
se elevou, com foco em uma remuneração mais
elevada dos portfólios.
A propósito da retomada econômica, os
instrumentos utilizados (queda nos juros
e distribuição de renda principalmente)
contribuíram para a criação de um ambiente
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mais favorável aos investimentos, com
expansão na criação de empregos e geração
de renda. Nesse sentido, destacamos a China,
principal parceiro comercial brasileiro, que em
seu modelo de crescimento foca na ampliação
de sua a infraestrutura e na construção civil,
motivando fortes altas em commodities como
minério do ferro, cobre, e consequentemente
no aço. Esse movimento também é observado
nos EUA e em menor escala no Brasil.
Ainda no processo de retomada, o início das
vacinações contra a Covid-19 nos países tem
servido de suporte para que o reaquecimento
econômico seja de fato sustentável. A volta da
mobilidade a níveis pré-crise (aviões, carros)
deve contribuir para a recuperação na demanda
por petróleo, principal commodity global. Outro
ponto importante: os recentes encontros da
OPEP (Organização dos Países Exportadores
de Petróleo) determinaram uma expansão na
produção de petróleo, corroborando para uma
possível recuperação tanto em volume quanto
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em preços.
O ciclo positivo também atinge outras
commodities: (i) a retomada chinesa e redução
dos estoques asiáticos já tem contribuído para
movimentos de revisões de preços da celulose no
mercado internacional; (ii) o câmbio depreciado
e forte demanda chinesa tem motivado preços
bastante elevados para a soja brasileira,
impulsionando, por consequência, preços do
milho; (iii) a redução da oferta de açúcar no
mercado internacional tem fortalecido ganhos
do setor; (iv) embora haja expectativa de
normalização dos rebanhos suínos da China,
preços das proteínas seguem elevados.
A eleição do novo presidente dos EUA, Joe
Biden, aliada à retomada econômica e um
cenário de taxa de juros mais baixas, é propício
para os investidores estrangeiros buscarem
ativos em mercados com níveis de riscoretorno mais elevados, os chamados mercados
emergentes. Nesse sentido, as economias dos
países da América Latina, que são grandes
produtores de commodities, estão entre os
mais beneficiados nesse novo início de ciclo
econômico, impulsionando a entrada de
recursos do exterior. Destacamos, além do
Brasil, um viés positivo também para México e
Chile. A busca por mercados de maior risco e os
estímulos monetários e fiscais elevados nos EUA
criam um cenário de maior enfraquecimento do
dólar em relação ao que foi visto ao longo de
2020, beneficiando também a valorização das
moedas de mercados emergentes.
No mercado doméstico, também avaliamos
um cenário de recuperação. Apesar de já
observarmos uma possível alta nos juros para
o ano que vem, o nível atual ainda é bastante
estimulante para a economia, principalmente
quando olhamos para o histórico brasileiro de
juros em dois dígitos. Nesse sentido, o incentivo
ao consumo e aos investimentos permanecem
elevados. Assim, com a vacinação, avaliamos
a existência de uma demanda reprimida em
www.guide.com.br

diversos setores da economia, com destaque
para o de serviços (lazer e turismo), mas também
para o comércio, embora em menor grau. Essa
demanda reprimida por produtos e serviços,
aliada a taxa de juros em patamar baixo,
estimulando um cenário de maior competição
entre os bancos, deve resultar em uma expansão
do crédito.
Por outro lado, é necessário destacar que riscos
domésticos podem impactar o viés positivo
para o ano que vem. O principal deles, o risco
fiscal, com a possibilidade do não cumprimento
do teto dos gastos – mecanismo que garante
a sustentabilidade das contas públicas –, a
não-aprovação de reformas importantes e a
dificuldade em realizar privatizações pela falta
de coordenação do governo com o Congresso.
Tais fatores podem acender o sinal de alerta
para o mercado, resultando na inclinação da
curva de juros (juros futuros em alta, refletindo
um cenário de maior risco para o país). Esse
cenário pode impactar imediatamente setores
como energia, saneamento e construção civil,
ao passo que traz também riscos futuros para
outros setores que são diretamente ligados a
decisão de investir ou consumir.
Com base no cenário destacado, onde as
commodities devem permanecer em alta ao
longo de 2021, além do enfraquecimento do
dólar em relação as outras moedas, a retomada
do fluxo estrangeiro para as economias
emergentes e o excesso de liquidez global, temos
um viés positivo para o desempenho da bolsa
brasileira no ano que vem. Entendemos que os
fatores abordados serão determinantes para
que o Ibovespa obtenha ganhos consideráveis,
embora seja importante ressaltar que riscos
relacionados as contas do governo e a nãoaprovação de reformas possam penalizar tais
expectativas. Nesse sentido, projetamos o
Ibovespa no patamar de 135 mil pontos ao final
de 2021.
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Desempenho da Carteira Recomendada
2020

A carteira recomendada apresentou desempenho
em linha com o índice Ibovespa, tendo como
principais contribuidores para o desempenho
positivo: Via Varejo, B3, Suzano e Cyrela. As
empresas foram diretamente beneficiadas pelo
cenário de juros baixos e o isolamento social,
além de um dólar em patamares mais elevados.

Na ponta negativa, Petrobras, Centauro, Banco
do Brasil, Rumo, Sabesp e BRF apresentam
perdas ao longo do ano, sendo diretamente
impactadas pelo cenário de isolamento social e
contração econômica.
No geral, em função de um mercado com extrema
volatilidade e mudança de cenários, avaliamos
que a carteira apresentou um resultado
satisfatório, chegando a alguns momentos do ano
a superar o índice em cerca de 15%.

Fonte: Bloomberg; Guide Investimentos. Elaboração: Guide Investimentos.
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Carteira Recomendada Anual - 2021

Estruturamos nossa carteira recomendada com
objetivo de capturar ganhos nas seguintes teses
de investimento: (i) recuperação global dos preços
das commodities em função de uma retomada do
crescimento econômico coordenado; (ii) dólar
em patamares ainda elevados, mas abaixo dos
níveis vistos em 2020; (iii) reabertura comercial
e retomada das principais atividades econômicas
com o início da vacinação nos países, beneficiando
os setores que mais foram impactados durante a
pandemia; (iv) crescimento no e-commerce com
foco em case de execução consistente.

Elaboração: Guide Investimentos.
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B3 (B3SA3)

CCR (CCRO3)

A expectativa é de que os números operacionais
da B3 continuem com um volume mais altos em
2021, especialmente de ações, diante do quadro
de taxas de juros mais baixas e oportunidades
dentro da renda variável. O crescimento do
número de investidores pessoas físicas, que
superou o patamar de 3 milhões de investidores
recentemente, segue como o principal driver.
Com a volta do otimismo aos mercados globais,
esperamos ver IPOs e follow ons voltando em
velocidade robusta.
Destacamos, ainda, o poder de diversificação
da receita da B3, com fluxo bastante resiliente,
com serviços completos de trading, clearing,
liquidação, custódia e registro, e posicionamento
dominante em derivativos, ações, câmbio, renda
fixa e produtos de balcão.
No longo prazo, acreditamos que a B3 continuará
diversificando sua atuação no mercado brasileiro,
por meio de novos produtos e serviços. Com
relação a uma possível concorrência, avaliamos
essa possibilidade como pequena no momento,
visto que o mercado de capitais brasileiro ainda
não possui capacidade para suportar a entrada
de um novo player, inviabilizando qualquer tipo
de investimento em uma nova bolsa ou casa de
clearing que possa afetar o resultado da B3 no
curto prazo.
Analisada através dos três pilares de
ESG (Ambiental, Social e de Governança
Corporativa), a B3 estabeleceu recentemente
quatro pilares a serem cumpridos: (a) ser uma
empresa alinhadas às melhores práticas de
sustentabilidade; (b) induzir boas práticas ESG
no mercado brasileira; (c) fortalecer o portfólio
atual de produtos ESG; e (d) abrir e promover
novas frentes de negócios de impacto. Por fim,
vale destacar sua forte estrutura de governança.

A CCR vem buscando capturar novas sinergias
por meio da otimização administrativa do
conjunto de seus negócios o que acaba refletindo
positivamente na margem operacional. A
empresa é caracterizada por seus fundamentos
sólidos, além de ser forte geradora de caixa no
médio e longo prazo.
Nosso cenário base para a companhia: (i)
estrutura de capital equilibrada, que reforça
sua estratégia de expansão e/ou diversificação
da rede de concessões; (ii) taxas de juros em
níveis mais baixos; e (iii) forte tendências de
recuperação do setor de rodovias pedagiadas
no Brasil e retomada da atividade econômica
local.
O setor deve reagir de maneira rápida conforme
o avanço da vacinação, principalmente o
segmento de mobilidade. Destacamos, ainda, a
expectativa da realização de novas concessões
tanto em rodovias, quanto em mobilidade para
os próximos anos.
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CVC (CVCB3)

A companhia foi bastante penalizada ao longo
do ano: (i) pandemia de Covid-19, praticamente
tornando a operação inoperante por alguns
meses; (ii) trocas na gestão da companhia; e (iii)
revisão de balanços contábeis com suspeitos de
fraudes.
No entanto, esperamos uma recuperação do
setor para o ano que vem, sobretudo com o
início das vacinações nos países e reabertura
das fronteiras, possibilitando uma retomada
do turismo. Avaliamos que esse segmento
possui uma demanda reprimida que pode ser
parcialmente suplantada em 2021.
Ademais, reforçamos nossa recomendação após
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a reestruturação da dívida da CVC de R$1,5
bilhão, o que diminui seus compromissos de
curto prazo e ainda garante o não vencimento
antecipado de suas outras séries de debêntures.
Tendo em vista que esta questão relacionada
a seu endividamento foi resolvida, reiteramos
ainda o fato de seu management agora poder
concentrar seus esforços no processo de
turnaround da empresa.
Itaú Unibanco (ITUB4)

A crise da Covid-19 provocou aumento na
inadimplência nos principais bancos brasileiros,
e de fato os segmentos de pessoas físicas
e micro e pequenas empresas devem gerar
perdas significativas, em função do aumento
do desemprego e fechamento de empresas.
Contudo, avaliamos que o balanço dos principais
bancos permanece robusto, com baixa
alavancagem e grande pulverização do risco
de crédito. Além disso, vemos um cenário onde
a reversão de perdas possa acontecer, com as
medidas de recuperação da economia adotadas
pelo governo (como o auxílio emergencial).
Seguimos com uma visão construtiva para
o Itaú. Destacamos também a criação da
NewCo, podendo destravar importante valor
aos acionistas da companhia através de sua
participação na XP.
Olhando para frente, alguns fatores que nos
levam a estar confiantes quanto seu desempenho
são: (i) setor financeiro sendo negociado a
patamares de preços descontados frente ao seu
ROE histórico; (ii) dividend yield elevado (4,5%
projetado para 12 meses); (iii) perspectiva de
reversão de parte das provisões apuradas em
2020; (iv) expansão da carteira de crédito com
retomada da economia; (v) e, por fim, melhora
dos spreads com a elevação da taxa SELIC.
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Klabin (KLBN11)

No cenário atual, a empresa tem se beneficiado
em todos os seus segmentos: embalagem para
alimentos e bebidas, tissue (papel higiênico
e lenços de papel) e caixas de papelão para
transporte dos produtos no e-commerce.
Os volumes crescentes nas vendas, tanto
de papel quanto de celulose, atestam esse
cenário positivo. A companhia anunciou ainda
recentemente aumento nos preços da celulose
para os mercados asiáticos, em linha com a
melhora do setor.
Gostamos do modelo de negócio da companhia,
que é integrado, flexível e diversificado, gerando
uma grande vantagem competitiva. Além disso,
cerca de 50% das vendas da companhia são
voltadas ao mercado externo, enquanto apenas
7% de seus custos são em dólar, gerando ganhos
significativos no cenário atual (com o dólar em
patamar elevado).
Por fim, a Klabin adquiriu recentemente o
negócio de papéis para embalagens e papelão
ondulado da International Paper, o que reforça
o compromisso da companhia com o setor de
embalagens e com a geração de valor para seus
acionistas. O outro foco para 2021 é o projeto
Puma II, que tornará a Klabin a terceira maior
vendedora de Kraftliner no mundo.
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Mercado Livre (MELI34)

A companhia argentina segue apresentando
crescimento nos principais mercados em que
atua – Argentina, Brasil e México – mesmo com
a desvalorização expressiva das moedas desses
países no último ano, fruto principalmente da
sua eficiência operacional nas entregas (maioria
das entregas em 1 dia), forte atuação na frente
financeira com o Mercado Pago, relacionamento
de longo prazo com os sellers e momento
favorável para o crescimento no e-commerce.
A empresa segue investindo fortemente em
logística, com a aquisição recente de cinco
aeronaves para a realização de entregas.
Podemos esperar ainda uma participação do
Mercado Livre na competição pelos ativos dos
Correios.
Mercado Livre segue muito bem posicionado
nos seus principais mercados. Com isso,
acreditamos que a companhia possui uma
execução consistente que superam os principais
concorrentes, principalmente no marketplace,
ganhando participação durante essa pandemia.
Movida (MOVI3)

A empresa se destaca por ser a terceira maior
companhia de locação de veículos no Brasil
em tamanho de frota dentre as companhias
abertas do setor, além de ser a segunda maior
no segmento RAC (“Rent a Car”).
Com expansão acelerada no mercado, a Movida
vem apresentando bons resultados com: (i) forte
volume de vendas, (ii) redução da idade média
da frota, (iii) aumento no preço das tarifas e
volume de diárias, impulsionado pelo segmento
GTF. Além disso, a alavancagem da empresa é a
mais baixa do setor.
O setor demonstrou rápida recuperação,
após ser extremamente afetado pela crise do
coronavírus em meio a: (i) melhora de preços
dos carros usados no segmento de Seminovos;
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(ii) maior utilização de transporte particular
em detrimento ao transporte público; (iii)
necessidade de caixa por parte das empresas
e das famílias motivou a troca de ativos
próprios por ativos alugados; (iv) recuperação
econômica e de fluxo nos aeroportos. Desse
modo, as principais companhias do setor têm
demonstrado um crescimento expressivo,
inclusive a Movida.
Ainda com relação a fusão entre Unidas e
Localiza, avaliamos um cenário que pode ser
positivo para a Movida, pois, com a redução
de um player importante de atuação no setor,
surgem oportunidades para a companhia.
Multiplan (MULT3)

Mantendo sua postura, a Multiplan tomou
medidas bastante conservadoras ao longo
da pandemia, que a ajudaram a preservar
sua posição segura para enfrentar o período.
Agora, a companhia já está operando com seus
shoppings abertos, e seus resultados mostram
que os fluxos dentro deles vêm evoluindo de
maneira positiva, o que está contribuindo para
uma recuperação mais rápida do que era antes
esperado para a Multiplan.
Seus empreendimentos são bem localizados,
e o mix de lojas em seus shoppings é bastante
atrativo, o que sustenta a tese de um rápido
retorno do movimento.
O índice de inadimplência da companhia foi
pouco impactado durante a pandemia de
coronavírus, devido à alta qualidade de seus
lojistas. A Multiplan avançou em termos de
digitalização, o que a permitiu inserir as lojas
de seus shoppings dentro da plataforma Multi,
contribuindo para maior alavancagem de vendas
online.
Apesar da situação conturbada para o setor,
a companhia conseguiu apresentar bons
resultados, com inadimplência controlada e
uma queda menor na receita.
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Petrobras (PETR4)

Vale (VALE3)

A Petrobras vem reposicionando seu portfólio
em ativos de maior rentabilidade, com foco na
desalavancagem financeira da estatal. No curto
prazo, as ações da Petrobras devem permanecer
com alta volatilidade acompanhando o cenário
de reabertura comercial, além da expectativa
pelas vacinas, o que já tem desencadeado
uma recuperação mais relevante do petróleo.
Sustentam nossa recomendação: (i) continuidade
da venda de ativos não estratégicos; (ii) avanço
do projeto de desinvestimento das refinarias;
(iii) recuperação dos preços do petróleo; e (iv)
redução da alavancagem financeira.
A companhia segue apresentando resultados
sólidos, mesmo com queda no preço do petróleo
no último ano, em função principalmente da
maior participação dos ativos do pré-sal no seu
portfólio de exploração, reduzindo o custo de
extração (lifting cost) para níveis confortáveis
mesmo com o petróleo abaixo de US$ 50,00.

Seguimos com uma visão construtiva para a
Vale. Ressaltamos o foco do management no
controle de custos, além da contínua redução de
capex e endividamento.
Alguns gatilhos são: (i) forte valorização do
minério no mercado internacional e (ii) a
maior demanda da China por minério de maior
qualidade; além (iii) das melhorias operacionais,
reflexo da forte redução de custo caixa, fatores
que deverão compensar tais efeitos negativos
e queda de produção. O anúncio de que a
companhia voltará a pagar proventos também
deve trazer importante remuneração aos seus
acionistas.
Dentre os riscos, destacamos que o Governo de
Minas Gerais segue em audiências contra a Vale
em relação ao desastre de Brumadinho, o que
ainda pode impactar os próximos resultados a
depender do valor acordado para a indenização.
Avaliamos a entrada em Vale nesse momento a
patamares interessantes, negociada a 4.1x EV/
Ebitda, contra uma média de 5.5x do setor.
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Cenário para Fundos Imobiliários

Em 2021, acreditamos que a manutenção da taxa
de juros em patamares baixos deve continuar
suportando o fluxo positivo para essa classe de
ativos. Quando comparamos dezembro do ano
passado com novembro deste ano, o número
de investidores de Fundos Imobiliários cresceu
aproximadamente 75%, superando 1 milhão de
pessoas. A combinação entre previsibilidade de
renda e baixa volatilidade, quando comparado
com o Ibovespa e isenção de imposto de renda,
tem tornado o produto mais popular entre os
investidores, principalmente entre as pessoas
físicas. Além disso, com uma perspectiva mais
clara sobre a resolução da pandemia e o fim
de medidas restritivas e de distanciamento
social até meados de 2021, alguns setores
que atualmente estão significativamente
descontados também devem se beneficiar.
Abaixo, ranqueamos por ordem de preferência
do nosso time de análise os setores mais
promissores para 2021.

vemos operações voltadas ao setor. Quando
olhamos para pares internacionais, a presença
de Fundos Imobiliários (REITs) em renda urbana
é massiva e o mercado nacional aponta à mesma
tendência. Suas características de contratos de
longa duração, exposição a atividades essenciais
e altos dividendos tornam o setor um dos
principais nomes para se atentar no próximo
ano.
Shoppings

Os fundos de shoppings foram os mais
impactados pela pandemia, sendo também
os mais tardios a apresentarem sinais mais
evidentes de recuperação, porém, os últimos
resultados apontam para uma retomada mais
célere que o esperado. Ocupações caíram
menos que o previsto, inadimplências foram
controladas e vendas seguem rota ascendente.
Acreditamos que, em 2021, os shoppings
continuem enfrentando desafios, porém, com
um cenário macroeconômico mais estável e
saudável.

Recebíveis Imobiliários
Lajes Corporativas

Os fundos de Recebíveis Imobiliários (CRI)
devem se destacar, sobretudo, pela robustez da
demanda na construção civil em escala nacional.
Os números são surpreendentes, tanto em
termos de vendas quanto de lançamentos,
mesmo em meio à maior crise sanitária do
século. Além disso, a retomada mais forte de
indexadores inflacionários deve permanecer
beneficiando os fundos de papel, especialmente
os mais expostos à inflação, a manterem os
níveis de pagamento de dividendos acima da
média do IFIX.
Renda Urbana

Fundos de renda urbana se popularizaram muito
desde o início da pandemia e, cada vez mais,
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Os fundos de lajes corporativas passam por um
forte sentimento de cautela e indefinição dos
investidores, em grande parte, causado pelo
home office. Em 2021, a confiança no setor deve
ser restabelecida de acordo com a evolução da
vacinação. Além disso, o setor tem apresentado
locações relevantes, grandes aquisições e
perspectiva de retomada dos funcionários ao
seus escritórios. O setor negocia atualmente
a múltiplos similares a shoppings, o que em
nossa visão é uma oportunidade, especialmente
considerando que negociações com inquilinos
foram mais brandas e grande parte dos imóveis
permaneceu operante durante todos os meses
do ano, tendo, portanto, potencial para ganho
de capital.
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Logístico

O “filho da pandemia” é nossa opção com
menos potencial de alta, visto o prêmio pago
nos ativos mais relevantes do segmento.
Apesar de fundamentos sólidos e ser um setor
que tem se beneficiado da pandemia, também
é o setor mais caro do IFIX, principalmente
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depois da boa performance relativa a 2020.
Acreditamos que, em 2021, o setor continue
crescendo gradualmente, porém, a retomada
que esperamos para outros setores deve deixar
logística para trás, especialmente olhando
ganho de capital. Estamos confiantes em nomes
específicos, que devem ter uma performance
bem acima dos seus pares comparáveis.
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