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Você já deve ter ouvido incessantemente que 2022 será um ano desa-
fiador para o investidor brasileiro. Então, nós da B.Side Investimentos 
resolvemos ouvir diversos especialistas do mercado para falar sobre 
diferentes classes de ativos e escrevemos esse e-book com o objetivo 
de dar um norte para o investidor no ano que vem.

Na verdade, nosso foco é clarear ao máximo o cenário de 2022, que 
pode sim auxiliar na tomada de decisão do investidor, e não realizar 
um exercício de futurologia.

Afinal, assim funciona o mundo dos investimentos, com a necessidade 
de atualização constante e acompanhamento de diversos fatores em 
um mercado tão dinâmico.

Esperamos que o material seja útil. Bons investimentos e boa leitura.

INTRODUÇÃO

Escrito por
José Ayan Júnior
HEAD DE MARKETING E CONTEÚDO DA B.SIDE
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MACROECONOMIA
José Mauro Delella

ECONOMISTA E ANALISTA POLÍTICO

&
Gilberto Almeida

SÓCIO E PORTFOLIO MANAGER DA SUESTE CAPITAL



Anos eleitorais no Brasil são tradicionalmente 
marcados por volatilidade no mercado finan-
ceiro. E é praticamente certo que em 2022 
mantenha essa escrita.

No entanto, 2021 teve um fator diferente dos 
demais anos pré-eleitorais que antecipou as 
oscilações bruscas de preço.

Na opinião de José Mauro Delella, economista, 
analista político e especialista em cenário in-
ternacional, a volatilidade foi antecipada para 
este ano no momento em que o STF confirmou 
a anulação das condenações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que o tornou nova-
mente elegível. “No momento em que o Lula 
se tornou candidato, ficou definido que a 
eleição iria ser polarizada com Jair Bolsonaro 
como seu principal concorrente".

Apesar de haver um cenário-base com Lula e 
Bolsonaro no segundo turno, como apontam 
pesquisas eleitorais, Delella afirma que o es-
tablishment brasileiro, incluindo setores im-
portantes do próprio  mercado financeiro, não 
se mostra satisfeito com esse cenário polariza-
do,  o que mantém em aberto a possibilidade 
de surgimento de uma candidatura alternati-
va, mais ao centro, usualmente chamada “ter-
ceira via”.

“O problema é que o único caminho que a ter-
ceira via tem para construir uma competitivi-
dade eleitoral é enfraquecer o Bolsonaro, pois 
o eleitorado do Lula tende a ser mais consoli-
dado e, por se posicionar mais à esquerda, 
menos permeável ao discurso da “terceira 
via”. 
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E o que pode vulnerabilizar o atual presidente seria justamente uma situação econômica 
ruim no ano eleitoral", analisa Delella.

Para o analista político, ficar discutindo o risco fiscal em função da ruptura do teto de gastos 
não faz tanto sentido, já que o regime fiscal brasileiro vale, segundo ele, apenas até o dia 31 
de dezembro de 2022. “No dia 1º de janeiro de 2023 será outro governo (ou o mesmo) e ele 
decidirá qual será o novo regime fiscal. É sempre importante ter uma âncora fiscal, mas no 
fundo o mercado sabe que o regime para os próximos anos será definido de fato apenas após 
a eleição. Até lá, o político dominará o econômico"

Sendo assim, 2022 será um ano pautado pelo processo eleitoral, existindo uma preferência 
do mercado por uma solução de terceira via do que soluções polarizadas e mais extremas.

“Mas qualquer que seja o vencedor da eleição, muito provavelmente a agenda econômica 
será de acordo com as expectativas do mercado, seja Lula, Bolsonaro ou a terceira via."

O importante, de acordo com ele, é que a probabilidade de termos um cenário de ruptura ou 
de deterioração econômica depois da eleição é baixa, pois o risco implícito em uma “guinada 
radical” é muito alto para qualquer um que seja o vitorioso. "Mas isso não invalida o fato de 
que o ano que vem terá muita volatilidade."

PROBLEMA DO BRASIL NESTE MOMENTO É MAIS MONETÁRIO QUE FISCAL

Apesar dos olhares voltados para a disputa eleitoral, Delella afirma que inflação e política 
monetária são os grandes problemas que temos que nos preocupar aqui no Brasil.

Para ele, não há um grande problema fiscal de curto prazo, já que ano passado achávamos 
que a dívida alcançaria 100% do PIB e a curva longa estava precificada a 6%, visto que hoje 
a dívida caiu para 80% do PIB e a curva longa está a 12%. “Então, o problema não é fiscal, é 
monetário.”

Delella concorda com a tese de que o Banco Central ficou “atrás da curva”, já que sobe o juro 
sucessivamente e continua tendo que elevar a taxa Selic. No entanto, também admite que 
houve a maior sequência de choques nos últimos 20 anos com a menor taxa de juros da 
história, o que tornou o caminho muito “longo” e “duro”. O ponto positivo é que não temos, 
segundo ele, um problema de contas externas. “Mesmo com todo o estresse, o câmbio conti-
nua próximo a R$ 5,50, mesmo nível de um ano atrás. O câmbio não depreciou na margem 
nos últimos 12 meses.”
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Para o economista, estamos tendo uma desaceleração da atividade econômica, em grande 
parte explicada por problemas de oferta, que é semelhante ao que vemos no resto do mundo, 
e que provavelmente continuará afetando a economia para 2022, com uma política mon-
etária mais contracionista. “Na minha visão, o Banco Central tende a reduzir de intensidade 
no transcorrer do ano que vem”, aponta. “Aparentemente, a Selic atingirá o nível entre 11% 
e 12% ao ano e não irá muito além disso.”

 Enxergando uma boa probabilidade do problema de política monetária ser resolvido nos 
próximos meses no Brasil, Delella aponta que o País está na frente de outros países emer-
gentes comparáveis. “Nós temos um problema, mas estamos na frente dos pares na solução 
desses problemas. Os países parecidos com a gente também estão subindo juros, mas nós 
começamos antes. Olhando para os nossos fundamentos econômicos, vejo otimismo para 
2022. Não temos um grande problema de crescimento e a economia não vai colapsar no ano 
que vem.”

 
O RUMO DA POLÍTICA MONETÁRIA DO FED

 Apesar dos desafios domésticos, o também especialista em cenário internacional aponta 
que o principal risco para a economia brasileira em 2022 é externo, principalmente com a 
preocupação de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) estar “atrás da curva”. 
“Essa é a parte mais negativa da minha visão”, diz Delella, destacando que, caso se confirme,  
esse cenário perturbaria e muito os preços dos ativos globais. “Qual a probabilidade desse 
cenário? Grande o suficiente para ficar preocupado com ela, embora não seja o cenário cen-
tral.”

 Já Gilberto Almeida, gestor da Sueste Capital, afirma que, em sua visão, o Fed deverá entre-
gar o que o mercado vem precificando na curva que são dois hikes (elevações) para o ano que 
vem. Ele, no entanto, chama a atenção para a mudança de arcabouço da instituição em 2020, 
que definiu uma meta de inflação média de 2% ao longo do tempo.  “Quando você muda para 
a média e vem de um período de inflação baixa, você faz com que a cauda possa ser mais alta. 
Ou seja, o Fed será mais leniente com uma inflação mais alta”, explica Almeida.

Segundo o gestor da Sueste, o Federal Reserve tem uma “janela muito aberta” com o taper-
ing (redução do ritmo de compra de ativos), com o presidente da instituição, Jerome Powell, 
afirmando que poderá mudar de ritmo e isso se aplica, na visão de Almeida, tanto para cima 
quanto para baixo. “Qual o grande risco para isso? Novas variantes surgirem como a ômicron, 
ainda sendo um risco relevante para o Fed não subir juros e parar esse processo de aperto 
monetário.”

Perspectivas de Investimento 2022 | MACROECONOMIA
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AÇÕES BRASIL
Bruno Stuani

SÓCIO DA HELIUS CAPITAL
 



Assim como já citamos no capítulo anterior, 
anos eleitorais, de fato, têm uma volatilidade 
extra. Mas isso não significa necessariamente 
que a Bolsa fechará o ano no vermelho. A tra-
jetória do Ibovespa em 2022 dependerá de 
muitos fatores, entre eles qual será o candida-
to vitorioso e, principalmente, qual será o dis-
curso e a equipe econômica adotados, em 
linha ou discordância com o mercado finan-
ceiro.

Se olharmos para trás, nas últimas seis 
eleições presidenciais, o Ibovespa encerrou o 
ano com três valorizações (2006, 2010 e 2018) 
e três quedas (1998, 2002 e 2014).

Diante de um cenário de incertezas locais e ex-
ternas, gestores de ações com um perfil mais 
tático têm preferido alocar em papéis mais 
líquidos, como é o caso da Helius Capital. 

A casa tem, sobretudo, adotado um movimen-
to de “flight to quality”, alocando o capital em 
empresas mais consolidadas do índice ao invés 
de small caps, com o intuito de estar mais ex-
posta a nomes com maior liquidez e por en-
tender que, caso haja algum cenário negativo, 
será possível se movimentar mais rápido no 
mercado. “O quesito liquidez se tornou super 
importante”, aponta Bruno Stuani, sócio da 
Helius Capital.

Quando falamos de commodities, a Helius tem 
uma tese construtiva para o petróleo, enten-
dendo que, por mais que exista uma mudança 
global de matriz energética verde, o processo 
ainda tem um longo caminho pela frente, não 
se transformando da noite para o dia. 
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Assim, a necessidade energética do petróleo como fonte de recurso ainda é altíssima global-
mente. Nesse cenário, a Petrobras se mostra como uma das ações preferidas do fundo.

Segundo Stuani, a Petrobras é um papel “super barato”, principalmente quando se olha para 
o micro da empresa, com um operacional excelente, com resultados recentes robustos e com 
uma empresa sólida e geradora de fluxo de caixa. “Quando comparamos, ela está negocian-
do a preços de petroleiras russas e argentinas, em um nível de valuation super atrativo.”

Nem mesmo o risco político de outrora é visto como um empecilho para o investimento. 
“Diferente do governo Dilma, a interferência para política de preços hoje é muito mais difícil, 
porque há uma blindagem pela lei das estatais que dificulta muito esse tipo de intervenção”, 
afirma Stuani.

Além disso, a dinâmica do petróleo deve se manter, com o patamar atual de preços consider-
ado sustentável pela Helius, apesar de alguns países se mostrarem propensos a segurar o 
preço para combater a inflação. Para Stuani, o petróleo não precisa ir para US$ 100 o barril 
para a Petrobras continuar dando muito resultado. “Esse petróleo minimamente se manten-
do já é suficiente.”

Outro setor de confiança são os grandes bancos privados como Santander, Bradesco e Itaú 
Unibanco, já que costumam surfar bem em momentos de condição macroeconômica desafia-
dora como estamos vivendo. “Esses players conseguem surfar melhor a dinâmica de juro alto 
com atividade mais fraca, além de estarem sendo negociados em níveis atrativos também”, 
avalia Stuani.

Apesar de gostar do tema de financial deepening (aprofundamento financeiro, em inglês), o 
horizonte de 12 meses se mostra desafiador simplesmente pelo nível da taxa de juros, em 
dois dígitos. “(O valuation) fica mais caro e os resultados mais apertados. Potencialmente, 
não vai haver uma mesma dinâmica das ações desses players como tiveram em momentos 
mais favoráveis. Preferimos tentar surfar os bancos tradicionais ante os digitais.”

E qual seria um segmento para se afastar em 2022? Na opinião do sócio da Helius Capital, o 
setor de varejo físico, principalmente de vestuário, pode sofrer bastante no ano que vem. 
Apesar de gostar de nomes como Lojas Renner, Arezzo e Soma, ele destaca que é preciso 
estar ainda mais atento à execução e ao dia a dia da empresa. “Para estar em histórias 
domésticas, é preciso ser muito criterioso nos nomes e na execução da empresa e talvez 
tentar enxergar uma janela um pouco mais longa e entender que esse player será vencedor 
no final da corrida”, finaliza Stuani.

1
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AÇÕES INTERNACIONAIS
Thiago Harada & Daniel Campion

PORTFOLIO MANAGERS DA VERDE ASSET



Se as ações brasileiras devem sofrer solavan-
cos por conta das eleições nacionais de 2022, 
o mesmo não se pode dizer do mercado de eq-
uities global, com investidores olhando para 
outros riscos no exterior para o ano que vem.

Ao analisar o cenário macroeconômico global, 
Daniel Campion e Thiago Harada, gestores do 
fundo Verde Mundi Ações Globais, afirmam 
que o impulso fiscal mundial vai diminuindo ao 
longo do tempo. Assim, a nova discussão gira 
em torno da política monetária do Federal Re-
serve (Fed, o banco central americano), que 
vem adotando um discurso mais cauteloso 
sobre a trajetória inflacionária dos Estados 
Unidos, mais persistente do que o esperado.

Os gestores da Verde enxergam dois principais 
riscos para 2022, sendo o primeiro relacionado 
ao mercado de trabalho americano, com 
muitas pessoas não querendo voltar a seus 
postos, já que receberam cheques polpudos do 
governo, e, consequentemente, fazendo com 
que a mão de obra fique mais cara. “Há mais 
de uma vaga de trabalho aberta para cada 
pessoa procurando emprego. Precisamos ver 
uma volta mais acelerada da força de trabalho 
para aliviar boa parte desses gargalos e dessa 
inflação”, afirma Campion.

Por outro lado, o gargalo de supply chain 
(cadeia de suprimentos) é outro risco com po-
tencial de retardar a recuperação econômica, 
apesar da Verde acreditar que boa parte disso 
será resolvido até a metade de 2022. “Vai de-
pender muito de como as cadeias de suprimen-
to vão conseguir trabalhar e sanar os déficits 
que temos hoje”, destaca o gestor Daniel 
Campion.
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Sendo assim, Thiago Harada destaca que o Fed deverá fazer o tapering mais rapidamente e 
começar a aumentar a taxa de juros (hike) já no ano que vem. Trazendo para o mundo de eq-
uities, mesmo olhando para um cenário mais agressivo por parte do Fed, ainda estaremos 
com um nível comportado de juros, com algo em torno de 2% a 2,5%. “Se relembrarmos o 
período pré-pandemia, o S&P 500 estava no all time high (topo histórico) na época com um 
juros a 2,5% e não era isso que estava fazendo a diferença”, relembra Harada.

Mesmo com alguns desses nichos de inflação podendo se tornar permanentes, um dos ativos 
mais escassos do mundo ainda é growth (crescimento), destaca o especialista, e isso você 
acaba encontrando no mercado de ações, e o melhor de tudo, com prêmios ainda atrativos. 
“Não achamos que mesmo com elevação de juros nos EUA no ano que vem isso derrubará o 
mercado de ações.”

A Verde enxerga que o PIB dos Estados Unidos em 2022 terá uma aceleração de 4,5%, além 
de uma estimativa de estabilização dos múltiplos de crescimento de lucro do S&P 500, entre 
19x e 20x o P/E (Preço sobre Lucro) para 2022 em um dos melhores ativos do mundo. “Ainda 
vemos Bolsa, principalmente nos EUA, de forma muito construtiva”, destaca Harada.

No entanto, apesar das expressivas valorizações de 2021 para os principais índices dos Esta-
dos Unidos (Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq), a expressão para surfar 2022 é stock picking, ou 
seja, a seleção muito bem pensada dos ativos na carteira, na opinião da Verde Asset.

De acordo com o gestor Thiago Harada, o movimento de 2021 nas bolsas americanas engana 
um pouco, já que “embaixo da superfície” do índice S&P 500 tivemos uma rotação da ro-
tação da rotação entre setores, com uma altíssima volatilidade. “Ou seja, apesar da boa per-
formance do S&P 500, no nível das ações temos um mercado bastante volátil”, afirma o 
gestor do Verde Mundi, dizendo que uma volatilidade tão alta desses fatores é sinônimo de 
destruição de geração de alfa (retorno). “Acreditamos que para 2022 haverá uma normal-
ização maior, no sentido de termos uma visão mais clara do que é inflação e do que é juros, 
então voltamos para um mundo mais normalizado e amigável para equities.”

Os gestores do Verde Mundi afirmam que, estruturalmente, sempre carregando bastante 
techs no portfólio. “Mas você pode mudar das techs high growth para techs value, ou então 
para FAAMGs. Nesse cenário de subida de juros, vimos empresas de growth, com aqueles 
múltiplos altíssimos, sofrendo mais”, explicam. “Se você pegar a Microsoft ou a Alphabet 
(dona do Google), ainda há crescimento secular e boas margens. Mesmo assim, seus múlti-
plos ainda negociam a valores bastante atrativos.”
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Além disso, eles também destacam as 
posições para capturar uma tese cíclica, ol-
hando mais para o stock picking do que para 
algum setor específico. “Saímos de papéis que 
têm uma exposição grande a labor, e procura-
mos alocar em posições que tenham repasse 
de inflação que seja consistente, com um pric-
ing power necessário”, argumenta Campion. 
“Estamos reduzindo growth, mas não quer 
dizer que não teremos nada de growth. Tenta-
mos equilibrar o portfólio para onde vemos 
uma assimetria de risco muito grande para 
poder tomar um risco ou outro, mas, na média, 
reduzimos bastante nossa exposição a esse 
fator.”

E quando falamos de reabertura, os gestores 
do Verde Mundi afirmam que o tema ainda é 
debatido entre investidores lá fora, já que 
ainda não temos a economia 100% recupera-
da desde a pandemia de covid-19. “Voos inter-
nacionais será a última barreira do reopening, 
e isso ainda está caindo 60% em relação a 
2019”, finaliza Daniel Campion.
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FUNDOS IMOBILIÁRIOS
Daniel Marinelli

ANALISTA DO BTG PACTUAL



Assim como as ações brasileiras, os fundos 
imobiliários (FIIs) também sofreram bastante 
em 2021, e essa perspectiva negativa pode se 
manter para o ano que vem. Pelo menos é isso 
o que afirma Daniel Marinelli, analista de 
fundos imobiliários do BTG Pactual. “2022 
deve ser um ano de lado para fundos imo-
biliários. Não devemos ver nenhum fundo 
apresentando uma melhora significativa até 
pelo menos o desfecho das eleições”, afirma 
Marinelli.

Segundo o especialista, além das eleições, a 
taxa Selic em dois dígitos, cenário pratica-
mente dado pelo mercado para o ano que vem, 
também impacta diretamente o desempenho 
dos FIIs, já que há um fluxo de saída da renda 
variável para a renda fixa.

Porém, apesar do cenário desafiador para o 
curto e médio prazo, não significa que os 
fundos imobiliários não estão sendo negocia-
dos a preços atrativos, principalmente para o 
investidor que está buscando um horizonte de 
investimento na classe de ativos para os próxi-
mos 2 ou 3 anos. “No nível que estamos hoje, 
os FIIs já estão bastante atrativos, com fundos 
sendo negociados com altos descontos”, diz o 
analista.

Marinelli avalia que estamos em uma “clara 
oportunidade de compra” que não deve perdu-
rar por muito tempo, com uma janela impor-
tante nos próximos meses para realizar as alo-
cações. “Daqui até o fim das eleições será o 
momento para fazer um bom preço médio, 
porque acho que esse gap fechará nos próxi-
mos três anos, já que sabemos que é um 
cenário cíclico imobiliário.”
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TIJOLO X PAPEL

Com um viés negativo acumulado de 2021, inúmeros fundos de tijolo (aqueles que investem 
em ativos físicos) estão sendo negociados bem abaixo de seus valores patrimoniais. “Hoje, o 
valor de mercado está bem abaixo do valor patrimonial. Em alguns segmentos, esse número 
chega a estar até 15% a 20% abaixo do VP. Então os preços estão muito baratos dado toda 
essa incerteza que estamos vivendo”, afirma Daniel Marinelli.

Contudo, como ele mesmo reitera, esses FIIs de tijolo podem continuar sofrendo bastante no 
primeiro semestre de 2022, com dificuldades para alguns setores como a possibilidade de 
aumento da taxa de vacância para lajes corporativas. Por outro lado, poderemos ver uma re-
cuperação de shoppings centers e fundos de hotel. “Cada setor vai apresentar sua melhora 
ou piora operacional nos próximos meses”, avalia o analista.

Vale lembrar que os fundos imobiliários possuem dois preços: o valor de mercado, aquele que 
efetivamente o investidor paga na Bolsa de Valores, e o valor patrimonial, feito por uma con-
sultoria especializada e terceirizada que precifica os ativos do fundo.

Já os fundos de papel ou recebíveis, que investem majoritariamente em Certificados de Re-
cebíveis Imobiliários (CRIs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), devem, na média, continuar 
com as mesmas precificações atuais. O que vai depender mesmo de fundo para fundo será a 
cesta de títulos de cada carteira, mais ou menos pesada em inflação (IPCA e IGP-M) ou CDI. 

“Temos visto uma inflação muito forte ainda, que deve continuar no curto prazo. No médio, 
com a Selic alta e juro real mais alto, potencialmente trará a inflação para a meta e num 
ponto menor do que o patamar atual”, explica Marinelli. “Há muitos fundos que são IPCA+ e 
deveriam começar a pagar menos rendimentos do que pagaram neste ano. No médio prazo, 
por conta desse fechamento da inflação, esses fundos devem apresentar queda no valor de 
mercado, porque vão pagar efetivamente menos rendimentos.”

3
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RENDA FIXA
Odilon Costa

ANALISTA DO BTG PACTUAL
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Se o cenário tende a ser mais desafiador para a 
renda variável em 2022, não podemos dizer o 
mesmo para o mercado de renda fixa. Desde o 
segundo semestre de 2021, temos visto um 
fluxo cada vez maior de capital migrando para a 
renda fixa em um cenário de elevação da taxa 
básica de juros no Brasil, com uma perspectiva 
praticamente dada de dois dígitos para a taxa 
Selic no ano que vem.

Porém, isso não quer dizer que não teremos so-
lavancos para essa classe de ativos em 2022. 
Assim como a renda variável, a renda fixa 
também apresenta uma maior volatilidade, não 
só em anos eleitorais, mas em função das difer-
entes nuances do cenário econômico. 

“As pessoas físicas ainda não entendem muito 
bem a volatilidade da renda fixa. Compram 
achando que são ativos que rendem linear-
mente, independentemente do cenário, mas 
não é bem assim”, explica Odilon Costa, analista 
de renda fixa e crédito privado do BTG Pactual. 
“O que acontece é que na renda fixa você tem 
uma capacidade de gerenciar melhor essa volat-
ilidade em função da diversificação, não apenas 
no nome dos devedores como em função dos 
prazos. Quanto menor a duration, menos expos-
to a essa volatilidade o investidor estará.”

De acordo com Costa, as principais oportuni-
dades na renda fixa estão, especialmente, na 
parte curta e intermediária da curva de juros, 
nos vértices entre os títulos públicos NTN-B de 
2024 e NTN-B 2030. “Se formos olhar os juros 
reais históricos do Brasil a gente tem algo muito 
próximo entre 3% e 3,5%, e estamos vendo 
juros reais na faixa dos 5% ao longo de quase 
toda a curva de juros”, aponta o especialista.5



Perspectivas de Investimento 2022 | RENDA FIXA

20

Ainda que tenhamos um mercado mais pressionado no ano que vem e ainda que haja a possi-
bilidade da curva de juros abrir mais, o analista do BTG Pactual entende que boa parte do 
risco fiscal atual já está precificado na curva. “Mesmo com o risco eleitoral, e por mais que 
exista volatilidade, não deixa de ser uma oportunidade para o investidor “se travar” em um 
carrego que é atrativo. Quando tivemos o impeachment da Dilma, por exemplo, teve curva 
IPCA + 6,5%/7% e depois das eleições houve um fechamento de curva bastante expressivo 
que durou até 2019”, relembra.

Para ele, o investidor não tem que ter pressa em alocar muitos recursos, mas pode ir aportan-
do gradualmente olhando a curva de juros em cada momento. “A partir do momento que a 
curva mostrar algum sinal de flexibilização, você pode não só ficar travado em um carrego 
bacana, como também eventualmente sair desse título com ágio, mas não é algo que vislum-
bramos para o ano que vem.”

O principal risco apontado por Odilon Costa, além da movimentação natural das eleições, 
que tende a trazer mais volatilidade, é o governo atual continuar fomentando políticas fis-
cais expansionistas, o que traria ainda mais “acidez” para o mercado. “Não vislumbramos 
um cenário de fechamento de curva em 2022.”

 

PÓS-FIXADOS ESTÃO MAIS ATRATIVOS DO QUE PREFIXADOS

Para alocação em renda fixa, o BTG continua estruturalmente positivo para os títulos 
pós-fixados, atrelados ao CDI e à inflação. “Dado o cenário de volatilidade atual, não com-
pensa tanto entrar com muita força em prefixados. Nos prefixados vemos gordura na curva, 
mas não uma oportunidade de alocação mais estratégica”, explica Odilon.

Porém, ele explica, que o “grande call de pós” já não é tão interessante quanto foi há três ou 
quatro meses, visto que os spreads estão quase normalizados, mas ainda sim estão historica-
mente mais elevados do que no período pré-pandemia. 

4
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“Títulos atrelados ao CDI ainda são oportunos 
para quem compra agora comparado para 
quem espera o final do ciclo de alta da Selic”, 
aponta.

Já para os títulos atrelados ao IPCA, o viés de 
alocação é mais curto. “Quando olhamos para 
os prêmios de crédito (o que os títulos 
privados pagam além dos títulos públicos), 
vemos papéis interessantes com duration 
próxima de 5 ou 6 anos, em um viés um pouco 
mais deslocado do macro.”

Ao falar de crédito privado (debêntures, CRIs e 
CRAs), o analista do BTG ainda alerta para in-
vestidores que só olham para as taxas nomi-
nais dos papéis, mas ignoram o prêmio de 
crédito. “Ficamos muito tentados em alocar 
em títulos pagando IPCA + 6%, mas a pessoa 
não sabe o quanto aqueles 6% representam de 
juros de prêmio de crédito quando compara-
dos com um título público.”

Para Odilon Costa, teremos uma alta demanda 
para renda fixa no primeiro trimestre, com 
uma oferta de produtos muito forte e, princi-
palmente, muita aderência nessas ofertas. “O 
mercado primário deve continuar oferecendo 
prêmios muito atrativos em relação ao se-
cundário”, finaliza.
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Você pode até não gostar e não investir, mas 
não pode ignorar. A classe de ativos que ganha 
cada vez mais holofotes são definitivamente as 
criptomoedas, mas esse ainda é um mercado 
muito novo e que não descobriu todo seu poten-
cial.

Há uma discussão, inclusive, se criptomoedas já 
são um investimento mainstream (convencion-
al) ou não. Para Carlos Eduardo Gomes, sócio e 
head de research da Hashdex, gestora especial-
izada em criptoativos, a resposta é negativa. 
“Talvez tenha sido uma das primeiras classes de 
ativos que o varejo está ditando a tendência, 
mais até do que o institucional”, afirma.

Contudo, esse cenário tem tudo para mudar em 
2022, com espaço de adoção de fundos de 
pensão, hedge funds, fundos macro ou de ações. 
Podemos, inclusive, ver esse movimento aqui no 
Brasil, na visão da Hashdex.

Carlos Eduardo, no entanto, pondera que a 
classe de ativos ainda gera um certo ceticismo 
especialmente pela forma como os preços se 
movimentam e muitas pessoas acabam não es-
tudando a fundo a tecnologia por trás do inves-
timento.

Para ele, a melhor forma é pensar em criptoati-
vos como projetos, olhando para as soluções 
que apresentam e quais espaços preenchem no 
mercado. “Pensaria mais nessa classe de ativos 
como venture capital. Você está investindo em 
uma tecnologia emergente, então vai morrer 
um monte de gente no meio do caminho”, 
afirma Gomes, acrescentando que as apostas 
que se mostrarem corretas no longo prazo vão 
compensar - e muito - as possíveis perdas.6
5



2022: O ANO DO ETHEREUM?

É impossível cravar qual será a criptomoeda vencedora em 2022 ou em qualquer espaço de 
tempo, contudo o head de research da Hashdex olha para o ano que vem com bons olhos 
para o ethereum, segundo maior nome do universo cripto, e para outras moedas com plata-
formas de smart contracts, que basicamente são sistemas de contratos utilizados para exe-
cutar transações automaticamente sem a necessidade de uma empresa, governo ou 
qualquer outro intermediador, trazendo um componente inovador que é a descentralização.

Além disso, Carlos Eduardo Gomes aponta uma tecnologia praticamente ignorada no final de 
2020, que explodiu em 2021 e que pode se consolidar ainda mais em 2022: o mercado de 
NFTs e games. “Em termos de adoção e tamanho de mercado, o ecossistema explodiu. Pos-
sivelmente da mesma magnitude ou maior do que DeFi (finanças descentralizadas), porque 
não necessita de regulação para prosperar”, afirma o especialista.

 
MAS E O BITCOIN?

Principal criptomoeda do mundo, o bitcoin deve manter o atual status no ano que vem, já 
que se encontra bem estabelecido como uma reserva de valor, na opinião de Gomes. No en-
tanto, o que pode ter de upside potencial para o bitcoin foi a recente aprovação na atual-
ização da rede chamada de Taproot, que introduziu alguns mecanismos adicionais trazendo 
mais eficiência, escalabilidade e segurança, além de dar mais funcionalidade ao script que 
pode ser construído em cima do bitcoin. 

  " O bitcoin hoje é um hedge inflacionário. Se a inflação continuar do jeito que está no mundo 
é possível que ele continue sendo visto dessa maneira ", afirma o especialista, adicionando 
um contraponto sobre a tese relacionado   à atual dinâmica macroeconômica, em um cenário 
de alta das taxas de juros globais.  " Mas não necessariamente a tese de reserva de valor do 
bitcoin será dominante, porque a taxa de juro sobe, aumenta a taxa de desconto e a tendên-
cia é que ativos com perspectiva de prazo muito longo caiam de valor. " 

Outro risco relevante  é a regulação, segundo a Hashdex, olhando para o banimento de cripto-
moedas na China. Apesar de considerar extremamente improvável as economias ocidentais 
adotarem práticas parecidas, o risco n  ão pode ser descartado.  " Os EUA, por exemplo, não 
estão com uma posição contrária, mas estão olhando com cautela. No meio do caminho po-
deremos ter percalços " , alerta Gomes.  " Acho positiva até a regulação porque é o que vai 
trazer de fato players institucionais, mas não deixa de ter ruído. Os percalços fazem parte de 
qualquer inovação. " 
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Tentar prever o movimento das commodities em 
um horizonte de tempo como um ano inteiro 
não é tarefa fácil nem para profissionais que 
acompanham essa classe de ativos diariamente, 
já que a dinâmica desse mercado depende da 
famosa lei da oferta e demanda, além de diver-
sos fatores do cenário macroeconômico. Para 
acompanhar as commodities, é necessário uma 
lupa à procura de mudanças estruturais e 
dançar conforme a música.

O movimento do minério de ferro em 2021 está 
aí para provar a teoria, quando os contratos fu-
turos da commodity saíram de US$ 260, em sua 
máxima histórica, e desabaram para US$ 90.

“Não achamos que o minério de ferro irá voltar 
para US$ 60 nem para US$ 150, vai ficar nessa, 
entre US$ 85 e US$ 100. O problema é que o 
mercado tem medo, então quando o preço sai 
de US$ 260 para US$ 90, o mercado precifica 
que irá para US$ 40”, explica Paschoal Paione, 
gestor do fundo Garín Cíclico Long Biased, espe-
cializado em commodities.

Paione, no entanto, alerta que investidores 
devem olhar para o minério de ferro apenas 
como uma aposta de final de ano, já que acredi-
ta que a commodity esteja no final de um minici-
clo, que vem ocorrendo em função do pricing 
power (capacidade que um país ou empresa tem 
de aumentar os preços de seus produtos e/ou 
serviços ao longo do tempo sem prejudicar sua 
posição competitiva). “Depois (de 2021), não 
funciona. O modelo da China não pressupõe que 
ela seja mais intensiva em aço. Não vai cair a 
produção (de minério), mas deve se manter no 
mesmo volume”, explica o gestor.
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Ele, inclusive, afirma que a China fez algumas sinalizações antes do minério de ferro “co-
lapsar”. A partir de julho, o governo chinês anunciou que iria reduzir a produção de aço, ci-
mento e de todas as matérias-primas grandes consumidoras de energia e carbono. E o resul-
tado foi o que se esperava: um impacto grande na produção industrial, que fez com que esses 
mercados todos sofressem.

E a China realmente será o fiel da balança, na visão do gestor do Garín Cíclico. Se ela manti-
ver o patamar de crescimento, junto com a retomada econômica cíclica pós-pandemia de Es-
tados Unidos e Europa, continuaremos num ciclo de alta de commodities. “China caindo é 
uma outra história, mas não está no nosso cenário. Eles precisam continuar entregando o 
plano assim como vêm fazendo há 20 anos”, afirma Paione. “Para 2022, acredito em uma 
continuidade da retomada cíclica, com alternâncias nos setores ganhadores, com maior 
aposta para metais básicos que estão com um estoque baixíssimo.”

E o petróleo, pode ter um pico e ir até os US$ 100 o barril? O gestor Paschoal Paione não des-
carta a possibilidade, mas a classifica como improvável. “Devemos ter uma queda de 
petróleo em 2022, ainda para níveis saudáveis, entre US$ 70 e US$ 80. Isso pode ser favorável 
para as empresas de petróleo”, diz o especialista.

Há alguns meses atrás, Paione se mostrava otimista com o petróleo pelas mesmas razões 
que apostou no começo de 2021 no minério de ferro e metais básicos, por enxergar uma acel-
eração com uma diferença no ritmo de retomada entre oferta e demanda, conforme a mobili-
dade aumentasse.

Porém, de acordo com ele, atingimos os 400 mil barris produzidos por dia em dezembro, o 
que significa um equilíbrio entre oferta e demanda. “Quer dizer que o preço vai cair? Não, 
porque o estoque está abaixo. Então, você terá agora um consumo de estoque, mas com um 
superávit de produção”, pontua o gestor, acrescentando que não está mais otimista com 
petróleo, enxergando um nível saudável, entre US$ 85 e 90 por barril. “Opep está em uma 
situação bastante confortável.”
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Disclaimer - Este material é meramente informativo, onde foram com-
piladas opiniões de profissionais do mercado financeiro. De maneira 
alguma o presente documento representa a visão institucional da 
B.Side Investimentos ou do BTG Pactual Digital, nem pode ser visto 

como um material de análise ou recomendação de investimento.

Antes de investir em qualquer produto,
verifique sempre se este está adequado ao seu perfil
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