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Cenário Internacional

Sinal de alerta

Em janeiro (que agora já nos parece muito distante), os mercados apresentaram excelente 
desempenho dada a continuidade da tendência de alta que vimos nos últimos meses. Foi de fato 
um mês muito forte, em especial para os mercados de ações nos EUA e mercados emergentes.

O ambiente macroeconômico global permanece bastante sólido uma vez que todas as 
economias mais relevantes - desenvolvidas e emergentes - estão crescendo a um ritmo mais 
consistente. A ressalva, no entanto, é que junto com o crescimento começam a surgir sinais 
mais preocupantes de maior inflação.

Nos EUA, Japão e na maior parte da zona do Euro, a inflação vem aumentando devido a salários 
mais altos a despeito das forças deflacionárias estruturais, como tecnologia e mudanças 
demográficas. Os salários dos trabalhadores mais qualificados e dos que possuem diploma 
universitário estão crescendo em uma velocidade bem mais rápida do que a média. Em última 
análise, a relação entre salários e inflação permanece válida (a chamada curva de Phillips), 
apesar de adormecida. 
 
No caso dos EUA, um estímulo adicional proveniente de política fiscal mais frouxa (reforma 
tributária + maior déficit orçamentário) é análogo à aplicação de uma injeção de adrenalina 
em um atleta que já está em seu melhor desempenho. O risco derivado disso é uma inflação 
ainda maior no futuro.
 
A perspectiva de uma maior inflação serviu como um sinal de alerta para os mercados, isto é, 
à medida que escrevemos este relatório, os mercados tiveram a primeira correção significativa 
dos últimos três anos (antes desta semana, não se tinha no mercado de ações dos EUA uma 
correção maior que 5% por mais de 2 anos), liderada pelo rápido aumento da curva de juros dos 
países do G-7. Até recentemente, a volatilidade estava anormalmente baixa e agora converge 
rapidamente aos níveis que podem ser vistos como mais “normais” - o índice VIX (que mede a 
volatilidade média implícita das opções S&P 500) teve uma forte variação nos últimos dias, de 
10% para 50%.
 
Ainda acreditamos que o risco mais relevante para os investidores no curto prazo é a reação 
dos principais bancos centrais (FED, BCE, BoJ e BoE) a uma inflação mais alta. O momento deste 
debate é particularmente complicado uma vez que a mudança no comando do Federal Reserve 
está ocorrendo agora (Jay Powell assumiu o cargo de presidente e o vice-presidente ainda 
precisa ser definido) e o atual presidente do BoJ (Kuroda) está prestes a ser substituído em abril.
 
Nossa leitura é que a correção vista neste início de fevereiro ainda não é sinal de uma crise 
generalizada dos mercados. Em verdade, a correção dos preços é de certo modo saudável e 
coerente com o ambiente macroeconômico mais positivo.
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Cenário Macroeconômico

Déficit primário termina o ano abaixo da meta revisada 

Os principais eventos recentes foram a decisão do COPOM de reduzir a taxa Selic em 25 pontos-
base para 6,75% a.a., a divulgação do IPCA-15 de janeiro, além da produção industrial e o resultado 
do balanço de pagamentos (ambos referentes a dezembro). Destacamos também a divulgação 
do resultado primário do setor público consolidado de dezembro pelo Banco Central.

Tratando dos dados de atividade econômica, a produção industrial de dezembro avançou 2,8% 
m/m na comparação mensal (alta de 4,3% a/a na ótica anual). Apesar de a produção industrial 
ainda se encontrar bastante aquém (-14%) do seu pico em junho de 2013, o setor conseguiu 
avançar ao longo de 2017 após forte retração nos últimos anos devido à crise econômica. De 
fato, a produção industrial cresceu em todos os trimestres do último ano e esteve, em média, 
2,5% acima dos níveis observados em 2016. A produção industrial ganhou força no final de 2017, 
com altas setorialmente disseminadas, gerando um carrego estatístico forte, de 4,4% a/a, para 
2018. Finalmente, embora o ritmo de crescimento em dezembro dificilmente seja sustentável, 
continuamos a ver sinais convincentes de que a economia como um todo esteja em processo 
lento, mas consistente de recuperação, e que deve se beneficiar pelo atual ciclo de flexibilização 
monetária e, em medida ainda incerta, pela agenda de reformas do governo.

De acordo com o IBGE, o IPCA-15 de janeiro registrou alta de 0,39% m/m, avançando para 
3,02% a/a (ante 2,94% a/a em dezembro) no acumulado em 12 meses, mas ainda ficando bem 
abaixo do mesmo nível de janeiro de 2017 (5,94% a/a). Os preços livres pressionaram o IPCA-
15 neste mês, com a maior pressão altista vindo da alimentação no domicílio, que registrou 
inflação de 1% m/m (ante -0,4% m/m no mês anterior) e aparenta estar voltando a patamares 
usuais, após níveis atipicamente baixos no ano anterior. No entanto, a inflação de serviços 
registrou outra leitura baixa para o período (0,3% m/m) e permanece em níveis confortáveis 
no acumulado em 12 meses (4,4% a/a). O conjunto de preços regulados significou um fator de 
pressão baixista na leitura atual em função da forte deflação nas tarifas de energia elétrica (-4% 
m/m ante 0,8% m/m em dezembro), que por sua vez foi explicada pela mudança da bandeira 
tarifária vermelha para verde (mais barata). Contudo, também houve movimentos altistas nos 
preços regulados, o principal vindo de transportes públicos (0,5% m/m ante -0,7% m/m no mês 
anterior), refletindo aumentos de tarifas de ônibus e metrô em várias capitais. Para o IPCA de 
janeiro, os preços regulados devem continuar sendo uma forte pressão baixista, principalmente 
refletindo a deflação nas tarifas de eletricidade, enquanto os preços livres vão continuar sendo 
pressionados por uma inflação maior na alimentação no domicílio.

Em relação ao setor externo, o balanço de pagamentos registrou déficit de US$4,3 bilhões na 
conta corrente em dezembro, fazendo com que o déficit acumulado em 2017 terminasse em 
US$9,8 bilhões (0,48% do PIB). Na conta financeira, excluindo as reservas, as saídas superaram as 
entradas em US$3,3 bilhões, enquanto que em uma janela de 12 meses as entradas excederam 
as saídas em US$10,3 bilhões. As principais fontes de financiamento no balanço de pagamentos 
(investimento direto líquido, portfolio e emissões líquidas) registraram entrada líquida de US$2,5 
bilhões em dezembro, totalizando US$59,8 bilhões em 2017 (ante US$69,4 num período de 
12 meses encerrados em novembro). O déficit em conta corrente permaneceu em patamares 
baixos, sendo favorecido pelos fortes superávits comerciais, que por sua vez estão em grande 
medida relacionados a lenta recuperação da atividade econômica doméstica.

De acordo com o Banco Central, o déficit primário do setor público consolidado atingiu R$32 
bilhões em dezembro de 2017, reduzindo o déficit acumulado em 12 meses para R$ 111 bilhões 
(-1,7% do PIB), versus R$149 bilhões em novembro. O resultado contrastou favoravelmente em 
relação ao déficit acumulado em 2016 (-R$156 bilhões; -2,6% do PIB) e à meta (revisada) de 
R$163 bilhões para o déficit. Apesar da bem-vinda surpresa, é cedo para comemorar o déficit 
mais baixo que o esperado em 2017. As despesas obrigatórias vão continuar aumentando e 
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isso só poderá ser compensando por grandes cortes nas despesas discricionárias novamente. 
Também ressaltamos que medidas importantes para o cumprimento da meta de 2018 têm 
encontrado fortes obstáculos no Congresso, e já há sinais de que a atual administração deve 
desistir de algumas de suas propostas. De qualquer forma, evidências crescentes de recuperação 
da atividade econômica sugerem que cumprir o objetivo deste ano será uma tarefa mais 
gerenciável. Mesmo assim, o cenário fiscal permanece desafiador, com a expectativa de um 
déficit maior em 2018 (ante 2017), riscos para a regra de ouro e reformas estruturais de médio 
e longo prazo ainda sem prazo para serem solucionadas.

Finalmente, em linha com as expectativas de quase todo o mundo, a última reunião do Copom 
reduziu a taxa Selic em 25 pontos-base, para 6,75% a.a..

Seguindo o mesmo padrão usado para sinalizar cada etapa do processo de desaceleração no 
ritmo de cortes, o comunicado não deixa dúvida de que o cenário básico do comitê é manter 
a Selic inalterada na próxima reunião, em março, a menos que a economia se desvie de seu 
cenário básico ou que haja uma mudança no balanço de riscos. Além disso, o comunicado diz 
que, como alternativa, o Copom contemplaria “um relaxamento monetário moderado adicional” 
- significando, no nosso entender, uma derradeira redução de 25 pontos-base.

Os riscos elencados em ambas as direções são os mesmos do comunicado de dezembro. Na 
nossa opinião, a fonte mais imediata de risco desinflacionário é uma eventual aprovação da 
reforma da previdência pela Câmara dos Deputados no final de fevereiro. Embora não seja um 
dos riscos positivos destacados pelo Copom (muito pelo contrário, a frustração com o andamento 
das reformas é listada como um risco negativo), tal aprovação da reforma previdenciária tenderia, 
tudo mais constante, a reduzir os prêmios de risco-país e a fortalecer a moeda. Infelizmente, 
parece tratar-se de um evento de baixa probabilidade, o que nos leva a manter nossa crença 
nos 6,75% como o patamar terminal para a Selic neste ciclo de flexibilização monetária (embora 
estejamos dispostos a mudar de opinião caso a reforma seja aprovada).

Esperamos que a Selic se mantenha inalterada pelo restante do ano, antes de iniciar uma leve 
curva ascendente no começo do ano que vem.

Desempenho das classes de ativos
Dados até 31/01/2018

Fonte: ANBIMA, BOVESPA e BTG Pactual
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Estratégia para o mês

Janela de oportunidade para a solução dos desafios fiscais 

O mês de janeiro foi caracterizado pela percepção de que o crescimento mundial ganhou 
tração de forma coordenada nos países desenvolvidos e emergentes. Indicadores apontam 
para uma expansão da atividade com inflação ainda abaixo das metas dos principais bancos 
centrais, ainda que os dados mais recentes tenham mostrado uma pressão altista por conta 
dos salários mais altos, conforme mencionamos na seção internacional. Esse pano de fundo, 
alinhado à alta liquidez global, eleva a demanda por ativos de risco, dentre eles os brasileiros. A 
nossa bolsa, por exemplo, subiu 11.14% e o real se valorizou 4.40% frente ao dólar americano.

No Brasil, a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula de forma unânime e com 
elevação de pena reduz, mas não elimina, as suas chances de concorrer nas próximas eleições 
presidenciais, além de aumentar a probabilidade de vitória de uma candidatura comprometida 
com as reformas estruturais. Esse fato deu suporte para a apreciação dos ativos locais e para a 
redução da inclinação da curva de juros.

Em relação à economia brasileira, continuamos construtivos com o processo de retomada do 
crescimento. Os dados mais recentes de atividade, como o de produção industrial de dezembro 
(+2.8% m/m), corroboram para esta visão. Projetamos um PIB da ordem de 2.7% e inflação 
de 4.20% em 2018, indicando que a grande ociosidade da economia permite uma política 
monetária estimulativa, com a manutenção da taxa de juros abaixo da estrutural, sem gerar 
pressão inflacionária.

Em contrapartida, do lado fiscal, será necessário um grande esforço do governo para equilibrar as 
contas públicas no longo prazo. Esse equilíbrio passa pela aprovação da reforma da previdência, 
mas também por outras medidas de contenção de gastos e aumento de receitas. Vivemos um 
período em que o ritmo da economia global favorece os países emergentes, todavia o processo de 
normalização de política monetária dos principais bancos centrais pode oferecer um risco a esta 
bonança. Por este motivo, é importante que o Brasil avance na agenda de reformas com rapidez.

Estratégia de Alocação
Fevereiro 2018

Retorno Absoluto

Renda Variável

Anterior

Anterior

Nova

Nova

underweight neutro overweight

Alocação Estratégica

Renda Fixa - Pós-fixada

Renda Fixa - Inflação

Anterior

Anterior

Nova

Nova

Alocação Oportunística

Renda Fixa - Pré-fixada

Câmbio

Anterior

Anterior

Nova

Nova
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Estratégia para o mês de Fevereiro/18

Conservadora Moderada Balanceada Arrojada Agressiva

Classes de 
Ativos

Estratégica Atual Estratégica Atual Estratégica Atual Estratégica Atual Estratégica Atual

Estruturais

Renda Fixa -
Pós-Fixado

85% 77,5% 40% 25% 40% 23,75% 25% 1,25% 20% 0%

Renda Fixa - 
Inflação

5% 7,5% 10% 15% 10% 15% 15% 22,5% 15% 22,5%

Retorno 
Absoluto

10% 12,5% 50% 55% 45% 50% 45% 50% 45% 45%

Renda Variável - - - - 5% 6,25% 15% 18,75% 20% 25%

Oportunísticas

Overlay - Juros 
e Moedas

- 2,5% - 5,0% - 5,0% - 7,5% - 7,5%

Retorno Esperado Conservadora
CDI + 0,50%

Moderada
CDI + 1,5%

Balanceada
CDI + 2%

Arrojada
CDI + 2,5%

Agressiva
CDI + 3,5%

Retornos
Diários

máximo 0,05% 0,11% 0,17% 0,33% 0,41%

mínimo 0,01% -0,06% -0,11% -0,27% -0,35%

Retornos
Mensais

máximo 0,66% 1,00% 1,24% 1,99% 2,37%

mínimo 0,47% 0,20% -0,03% -0,75% -1,12%

Retornos
Anuais

máximo 7,35% 8,79% 9,65% 12,42% 13,79%

mínimo 6,68% 6,05% 5,25% 2,91% 1,67%

Amplitude dos retornos esperados das alocações estratégicas
Para um intervalo de confiança de 95%. Baseado em dados históricos, apresentamos uma estimativa da amplitude 
do comportamento do retorno esperado das estratégias de investimento. Estas estimativas são calculadas com base 
no desempenho passado dos respectivos referenciais em relação ao índice livre de risco (CDI):

Para os cálculos das estimativas acima, consideramos uma taxa livre de risco (CDI) prospectiva para 12 meses de 7,13% a.a.

1 Dados diários de 31/07/2006 a 29/12/2017. 2Renda Fixa – Pós-fixada: CDI; Renda Fixa – Pré-fixada: IRF-M; Renda Fixa – Inflação: IMA-B5; Retorno Absoluto: BTG Pactual IFMM, e 
Renda Variável: IBrX-100.
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Instrumentos de Investimento

Fundos de Investimentos - Estratégias

Conservadora BTGP Access Juros & Moedas FIC FIM CP

Balanceada BTGP Access Balanceado FIC FIM

Classes de Ativos Isenção Fiscal Ativo Fundos BTG Pactual 

Renda Fixa -
Pós-fixada

LCA, LCI, CRI CDB, LF, LFT

FI BTG Pactual Tesouro Selic RF 
FI BTG Pactual Yield DI 

FI BTG Pactual Capital Markets RF 
FIC BTG Crédito Corporativo I MM 

FIC BTG CDB I RF CP 
FI BTG CDB PLUS RF CP

Renda Fixa -
Pré-fixada

LCA, LCI, CRI CDB, LF, LTN, NTNF

Renda Fixa -
Inflação (IPCA)

LCI, CRI
Debêntures
Incentivadas

CDB, LF, NTN-B

FIC BTG Pactual Inflation RF 
FI BTG Pactual Tesouro IPCA Curto RF 
FI BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF 

FI BTG Pactual Tesouro IPCA Longo RF 

Retorno Absoluto - 
Fundos Multimercados sem RV

FI BTG Pactual Explorer MM

Retorno Absoluto - 
Fundos Multimercado - Macro

FI BTG Pactual Hedge MM
FIC Access Multigestor Macro MM

BTG Discovery FIM

Retorno Absoluto - 
Long & Short / Equity Hedge

FIC-FIA BTG Pactual Absoluto LS 
FIA BTG Pactual Alpha

Retorno Absoluto - 
Investimento no Exterior

GEMM BRL FIM CP IE

Renda Variável / 
Fundos Imobiliários

FII BTG Pactual Corporate
Office Fund (BRCR11)
FII BTG Pactual Fundo 

de CRI (FEXC11B)
FI Imobiliário Hotel 

Maxinvest  (HTMX11B)
FII BTG Pactual Fundo de Fundos 

(BCFF11B)

Ações

FIA BTG Pactual Andromeda 
FIA BTG Pactual Dividendos 

FIC-FIA BTG Pactual Absoluto 
FIM BTG Pactual Index 

FIA BTG Pactual Absoluto Global Eq BRL IE 
FIC-FIA BTG Pactual Global Equities USD IE

FIC FIA Access Multigestor Ações
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Indicadores Econômicos

Glossário

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIB Crescimento Real 4,0 1,9 3,0 0,5 -3,8 -3,6 1,0 2,7 2,9

Inflação
IPCA 6,5 5,8 5,9 6,4 10,7 6,29 2,95 4,20 4,25

IGPM 5,1 7,8 5,5 3,7 10,5 7,17 -0,5 4,30 4,30

Taxa de Câmbio R$ - US$ (fim de período) 1,88 2,04 2,34 2,66 3,90 3,26 3,31 3,25 3,35

Taxa de Juros Selic (fim de período) 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25 13,75 7,00 6,75 8,00

Contas Externas Conta corrente (fim de período) -3,0 -3,0 -3,0 -4,3 -3,3 -1,3 -0,5 -1,4

Contas Públicas
Superávit Primário - % do PIB 2,9 2,2 1,8 -0,6 -1,9 -2,5 1,7 -2,1 -1,5

Divida Pública Liquida - % do PIB 34,5 32,9 31,3 34,1 36,0 46,0 51,6 54,8 59,0

Underweight: indica uma alocação inferior à alocação estratégica de referência (alocação neutra).

Overweight: indica uma alocação superior à alocação estratégica de referência (alocação neutra).

Risco: Exposição a danos ou perdas financeiras tais como, por exemplo, queda na cotação de um ativo ou insolvência 
por parte de um credor. Na teoria de mercado financeiro, o risco de um investimento ou de uma carteira é medido 
pelo grau de oscilação dos retornos esperados. Entretanto, um investimento financeiro pode estar sujeito a outros 
riscos que não se manifestam através da oscilação dos retornos de curto prazo.

Volatilidade: Medida das oscilações nas taxas de retorno de um determinado título dentro de um prazo específico. 
Geralmente é definida como um desvio padrão anualizado.

Classes de ativos: Qualquer categoria de investimento que reage de uma determinada maneira aos movimentos 
fundamentais da economia. As mais importantes classes de ativos são as ações, os títulos, os investimentos no 
mercado monetário (liquidez) e os fundos multimercados.

Renda Fixa - Pós-fixada: ativos ou fundos com risco de crédito soberano ou privado cujo desempenho está atrelado 
a variação das taxas SELIC/CDI.

Renda Fixa - Pré-fixada: ativos ou fundos com risco de crédito soberano ou privado cujo desempenho está atrelado 
a variação das taxas juros nominais.

Renda Fixa – Inflação: ativos ou fundos com risco de crédito soberano ou privado cujo desempenho está atrelado 
à inflação e aos juros reais.

Retorno Absoluto: fundos multimercados que buscam retorno operando nos diversos mercados (juros, cambio, renda 
varíavel, etc). Além de exposição direta ou indireta a estratégias que busquem obter retornos através de alocação 
em ativos no exterior (títulos, ações, etc.).

Renda Variável: ativos ou fundos cuja principal estratégia esteja altamente correlacionado ao desempenho do 
mercado acionário.

Overlay: estratégias oportunísticas que se sobrepõem a outras estratégias estruturais.

Fonte: BTG Pactual Research, atualizado em 31/01/2018
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Disclaimer
O presente material é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não configurando consultoria, oferta, solicitação de oferta, ou 
recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. Esse material não deve servir como única fonte de informações 
no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face 
a seus objetivos pessoais. Embora as informações e opiniões expressas neste documento tenham sido obtidas de fontes confiáveis e de boa fé, nenhuma 
declaração ou garantia, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões 
e valores indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. Este material não deve ser divulgado ou utilizado por qualquer pessoa ou entidade em 
qualquer jurisdição ou país onde esta divulgação ou uso seja contrário as leis ou regulamentos vigentes ou em que o ofertante ou solicitante não esteja 
qualificado a agir, ou para qualquer pessoa cuja jurisdição possa considerar ilegal a divulgação de informações, serviços ou produtos contidos neste material.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do(s) fundo(s) de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no 
passado não representa garantia de rendimentos futuros. O(s) investimento(s) em fundo(s) não é(são) garantido(s) pelo administrador ou por qualquer 
mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável 
uma análise de período de, no mínimo, 12 meses. O(s) fundo(s) de investimento no(s) qual(is) o(s) fundo(s) aplica(m) pode(m) prever cobrança de taxa de 
administração e/ou performance. Alguns investimentos podem resultar em perdas patrimoniais, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital 
aplicado e consequente necessidade de aporte de recursos adicionais.

Esse material é um breve resumo de cunho meramente informativo, preparado e distribuído pela área Wealth Management do Banco BTG Pactual S.A. 
(“BTG Pactual”), não configurando análise de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM Nº 483, de 06 de Julho de 2010, e não tendo como objetivo a 
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investimentos com os investidores assim como não irá aceitar qualquer passivo causado por perdas. Investimentos envolvem riscos e os investidores 
devem ter prudência ao tomar suas decisões de investimento. BTG não tem obrigações fiduciárias com os destinatários deste material e, ao divulgá-lo, 
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Preços e disponibilidade de instrumentos financeiros são apenas indicativos e estão sujeitos a mudanças sem aviso. 

A análise contida aqui é baseada em diversas hipóteses. Diferentes hipóteses podem ter resultados substancialmente diferentes. 
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Investidores devem buscar orientação financeira baseada em suas particularidades antes de tomar qualquer decisão de investimento baseadas nas 
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