
De olho no futuro

No último relatório de 2022, consolidamos, quando disponibilizado,

um resumo dos comentários mais relevantes das nossas gestoras

recomendadas para 2023, capturando temais centrais para o ano

que vem, como as perspectivas para a política monetária e

crescimento nos EUA e, no Brasil, as visões a respeito do cenário

político e seus possíveis efeitos sobre a agenda fiscal.

A partir da leitura das cartas das casas, notamos que não é unânime

a visão sobre qual é o pico para a taxa de juros, nem no Brasil, nem

nos EUA. Enquanto algumas gestoras trabalham com um cenário de

juros terminais mais próximos, outras enxergam que o

endurecimento da inflação e a dificuldade em fazê-la retroceder pode

levar o ciclo a durar mais tempo, com um taxa mais elevada do que a

que foi precificada inicialmente pelos mercados globais.

No Brasil, a preocupação geral continua em torno do tema da

responsabilidade fiscal no novo governo, que vem se formando aos

poucos a partir do anúncio dos ministros pelo presidente Lula. Os

gestores estão, no geral, com uma visão entre neutra e negativa, já

que há sinais de descolamento da agenda fiscal e prejuízo ao

trabalho do Banco Central de conter a inflação – na medida em que o

aumento de gastos tem potencial inflacionário, de um lado, enquanto

a alta de juros busca o efeito contrário. Um dos grandes

representantes da preocupação na frente fiscal, a PEC da Transição,

mesmo desidratada e já promulgada pelo Congresso, representa a

permissividade para gastos desejada pelo governo sem um

arcabouço como o teto de gastos – um sinal ruim para os gestores.

Principais ideias

• Com base em materiais, cartas e eventos das gestoras,

consolidamos os comentários dos Top Funds para 2023;

• Abordamos os tópicos mais objetivos a respeito do cenário

internacional, com foco em EUA, e a leitura para o Brasil,

econômica e política;

Os principais comentários consolidados dos 

Top Funds para 2023
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Gestora Visão geral

Absolute

EUA: a discussão sobre política monetária americana deve pendurar com mais 

frequência a partir desse momento em que a taxa de juros e aproxima da terminal. 

Os cenários se alternam entre uma postura mais austera, com o Fed elevando juros 

em velocidade e magnitude capazes de gerar convergência da inflação para a meta 

ao final de 2023, e entre uma postura mais dual, tolerando uma inflação ao redor de 

3,5% no ano que vem, trabalhando com um ciclo mais prolongado.

BRASIL: Os desafios no futuro próximo têm condições de contorno muito limitantes 

– em face do nível atual de endividamento.do patamar de juros, da provável 

recessão em 2023 e de um quadro externo adverso. Ainda que imponha mais riscos, 

o cenário negativo pode limitar a margem para grandes irresponsabilidades.

Apex

EUA: A comunicação do FOMC (Federal Open Market Committee) já produziu um 

aperto forte de condições financeiras, expresso não apenas na estrutura a termo da 

taxa de juros, mas também na taxa de câmbio, nos mercados acionários e nos 

spreads de crédito. Nossa visão, nesse sentido, é que, se o Fed promover altas de 

juros em grande parte já esperadas pelo mercado, a economia caminha na direção 

da desaceleração que é requerida para produzir uma convergência gradual da 

inflação. 

BRASIL: Esperamos que a economia apresente baixo crescimento, na ordem de 

0,3%, em 2023, resultado de vetores como o baixo crescimento mundial, o fim dos 

efeitos de reabertura das economias pós-covid e os efeitos restritivos dos juros altos. 

O maior risco, porém, vêm do campo fiscal, com a dívida pública muito alta frente a 

outros emergentes e déficit primário da ordem de 1,5% do PIB.

Clave

EUA: O FOMC foi mais hawkish do que o esperado ao indicar um juro terminal mais 

alto por um período prolongado, ressaltando que o objetivo é trazer a inflação para a 

meta mesmo sob o risco de overtightening e alguma “dor” econômica. Essa 

necessidade de aperto monetário, somada à desaceleração já observada da 

atividade global, mantém o cenário de curto prazo para os ativos de risco bastante 

desafiador.

BRASIL: Apesar de acharmos que no início do próximo ano os juros já poderiam 

começar a cair, acreditamos que a autoridade monetária deverá se manter 

conservadora e aguardará um pouco mais para iniciar um ciclo de afrouxamento 

monetário. Projetamos que a Selic comece a ser reduzida apenas no segundo 

trimestre, com taxa de juros Selic encerrando 2023 em 9,75% ao ano.
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Gestora Visão geral

Constellation

BRASIL: Os múltiplos de valuation continuam no patamar mais baixo dos últimos 

10 anos, apresentando uma oportunidade e dando margem de segurança aos 

investidores. Acreditamos que nossas teses são robustas, que os lucros das 

nossas empresas são sólidos e, assim, no longo prazo suas ações irão apresentar 

uma boa taxa de retorno, independente de cenário político. Para 2023, estamos 

otimistas que nossas empresas continuarão entregando operacionalmente e que, 

assim, gradualmente, iremos ver uma retomada dos múltiplos. 

Dahlia

INTERNACIONAL: Ainda temos um viés altista para os preços das commodities 

no próximo ano. A reabertura da China, que ainda sofre restrições de mobilidade 

por conta da política de COVID zero, deveria aumentar a demanda de petróleo e 

metais, mais do que compensando uma queda de consumo por uma 

desaceleração econômica nos países desenvolvidos. 

BRASIL: Os ativos brasileiros devem continuar reagindo a definições das 

políticas do novo governo. Essa preocupação deveria manter o nível de 

volatilidade alto e, para o Ibovespa no final de 2023, dividimos uma pesquisa feita 

entre mais de 200 investidores institucionais em uma recente conferência. A maior 

parte, acha que a bolsa ficará próxima do nível atual. 

Ibiuna

EUA: Não estamos convencidos de que o pico de taxas de juros tenha ficado para 

trás e vemos taxas terminais de juros no corrente ciclo mais altas do que 

atualmente precificado pelos mercados. Seguimos céticos com a visão de que a 

inflação no mundo avançado mostrará trajetória de rápida desaceleração e, mais 

à frente, vemos sua provável estabilização em patamar mais alto do que o 

almejado pelos bancos centrais do G10, o que demandará taxas de juros 

restritivas nestes países por um período prolongado.

BRASIL: O país é credor em moeda forte em um momento de crescente 

escassez de dólar e o Banco Central é agora independente e está mais avançado 

no ciclo de aperto monetário e controle da inflação. Por outro lado, nossos 

fundamentos fiscais são frágeis unindo endividamento elevado, baixo crescimento 

potencial e altos juros reais. A postura mais prudente segue sendo a de “ver pra 

crer”, em particular diante um ambiente internacional de maior sensibilidade a 

sinalizações sobre fundamentos fiscais.
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Gestora Visão geral

JGP

EUA: Há bastante debate em torno do grau de esfriamento da atividade que será 

necessário para trazer a inflação de volta para a meta. O mercado parece 

acreditar em um "soft landing", ou seja, em queda da inflação com uma 

desaceleração suave da atividade. Se esse cenário se mostrar equivocado, 

haverá revisão para cima das taxas de juros e, para baixo, dos índices de ações.

BRASIL: O Brasil, por sua vez, andou na contramão do resto do mundo. A 

trajetória da relação dívida/PIB é divergente no Brasil, se usamos os parâmetros 

atuais de taxa de juros e crescimento do PIB. Será necessário um esforço fiscal 

considerável para estabilizá-la e não está claro ainda como isso será feito. 

Kapitalo

EUA: Os números do mercado de trabalho e o crescimento dos salários mostram 

resiliência e pressionam o Fed, que vem sinalizando a importância cada vez maior 

do mercado de trabalho como fator determinante da evolução futura do núcleo da 

inflação de serviços excluindo o mercado imobiliário. 

BRASIL: A despeito da dinâmica fiscal ter sinais de piora com a falta de superávit 

primário para estabilizar a dívida e com o histórico de gastos altos do PT, 

inclusive nos mandatos Lula, o ano de 2023 deve começar sem ociosidade 

econômica e com provável impulso fiscal adicional. Portanto, mantemos a visão 

de que a convergência de inflação à meta será lenta e não permitirá que o Banco 

Central comece a cortar juros já no início do ano.

Legacy

EUA: O FED deverá manter a elevação dos juros nas próximas reuniões num 

ritmo menor, até que sinais mais consistentes de arrefecimento da inflação, ou de 

desaceleração mais intensa do mercado de trabalho, sejam observados. A 

surpresa favorável na inflação e a confirmação de redução de ritmo do aperto de 

juros, nos EUA, retiraram a assimetria na direção de uma taxa terminal de Fed

Funds mais elevada, no atual processo de aperto monetário. 

BRASIL: A negociação dos valores extrateto na “PEC da transição” é apenas o 

primeiro elemento de uma agenda de política econômica que deverá incluir, além 

da expansão fiscal, o retorno da utilização de bancos públicos para 

impulsionamento de crédito, e um novo marco fiscal de médio prazo, entre outros 

itens. Nesse quadro, é provável que as expectativas de inflação dos próximos 

anos entrem em trajetória de elevação. 
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Gestora Visão geral

Occam

EUA: O mercado de trabalho segue apertado, o que sugere que, enquanto não 

houver um afrouxamento, as pressões inflacionárias não serão reduzidas a ponto 

de permitir o afrouxamento da política monetária. No todo, a economia mundial se 

aproxima de uma recessão, embora a intensidade ainda não esteja clara.

BRASIL: Os primeiros sinais emitidos pelo novo governo em relação à pauta 

econômica foram consolidados no envio da uma proposta de emenda 

constitucional que exclui diversas despesas do teto de gastos. O texto aprovado 

deverá ser complementado por uma maior atuação dos bancos públicos na 

concessão de crédito, bem como maior investimento de estatais. Desta forma, a 

convergência da inflação para a meta segue desafiadora e demandará uma 

atuação mais conservadora do Banco Central. 

RPS

EUA: acreditamos que o recente rally de mercado americano, impulsionado por 

uma percepção de que o FED será menos hawkish do que antes previsto, não é 

sustentável. Acreditamos que apesar dos sinais emitidos pelo novo governo, a 

política fiscal terá o mínimo de racionalidade e que o Banco Central conseguirá 

produzir pelo menos algum corte nos juros ao longo de 2023 e 2024.

BRASIL: As discussões em relação à PEC de Transição e a vontade do próximo 

governo de tirar completamente o Bolsa Família do teto de gastos contaminaram 

o mercado local e ficou claro que uma proposta bem menor deve ser aprovada no 

congresso, com um limitante temporal de 2 anos. Mesmo assim, isso ainda é 

insuficiente para retirar a camada de prêmio de risco adicionada ao longo de 

novembro no mercado financeiro. 

Sharp

BRASIL: No nível macroeconômico, os desafios para 2023 permanecem 

importantes, e o grande foco será acompanhar a reação do governo recém-eleito 

aos vários temas que precisam ser endereçados. Estamos ainda mais focados em 

companhias com modelos de negócios menos dependentes da economia ou 

buscando precificações nas ações que nos defendam para cenários mais 

pessimistas. Acreditamos ser possível fazer bons investimentos dado que a 

correção de preços ao longo dos últimos dois anos já começa a abrir uma 

margem de segurança razoável em algumas ações.
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SPX

EUA: A persistência da forte geração de empregos fez com que, em nossos 

cenários, uma recessão na economia se inicie mais tarde, e não logo no início de 

2023. Essa discussão, sobre o risco e o timing de uma recessão, continua a 

confundir muitos economistas e participantes do mercado, já que os efeitos da 

taxa livre de riscos certamente já atingiram setores economicamente sensíveis, 

como o setor imobiliário residencial.

BRASIL: Uma expansão fiscal agressiva, partindo de um ponto inicial de dívida 

pública bruta doméstica elevada, em um contexto de desaquecimento global que, 

simultaneamente, dificulta a queda dos juros reais, promete problemas à frente. 

Aliás, todas as economias emergentes enfrentarão dificuldades por causa do 

menor crescimento global.
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Disclaimer

O conteúdo desse material não pode ser reproduzido, publicado, copiado, divulgado,
distribuído, resumido, extraído ou de outra forma referenciado, no todo ou em parte,
sem o consentimento prévio e expresso do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”). O
conteúdo desse material foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado,
entre outras, disponíveis na data de sua publicação, de modo que as conclusões
apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores sobre os
quais o BTG Pactual não tem qualquer controle. As informações desse material refletem
as condições mercadológicas na sua respectiva data de divulgação, sendo que eventos
futuros podem prejudicar suas conclusões. Rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de rentabilidade futura.

O Grupo BTG Pactual (“BTG Pactual”) não fornece opiniões jurídicas ou tributárias.
Sendo assim, essa apresentação não constitui aconselhamento legal de qualquer
natureza. Essa apresentação é um breve resumo de cunho meramente informativo, não
configurando análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM 20 e não
tendo como objetivo a consultoria, oferta, solicitação de oferta e/ou recomendação
para a compra ou venda de qualquer investimento e/ou produto específico. Embora as
informações e opiniões expressas aqui tenham sido obtidas de fontes confiáveis e
fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita é feita a
respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações.

Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos à
alteração sem prévio aviso. Ressaltamos também, que as opiniões expressas neste
material refletem a opinião do respectivo profissional convidado e não necessariamente
expressam a opinião do BTG Pactual, não devendo ser tratadas como tal. As
informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas 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
aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). Para maiores
informações, acesse www.btgpactualdigital.com.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor
da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de
créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento
do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores
devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que
os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido.

Os produtos e serviços aqui mencionados podem não estar disponíveis em todas as
jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Adicionalmente, a
legislação e regulamentação de proteção a investidores de determinadas
jurisdições/países, pode não se aplicar a produtos e serviços registrados em outras
jurisdições/países, sujeitos à legislação e regulamentação respectivamente aplicáveis,
além de previsões contratuais específicas.
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