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Prefácio

Como pai, eu coleto um número surpreendente de 
lições dos filmes favoritos da minha filha. Em uma 
cena comovente do filme Procurando Nemo, da Disney, 
dezenas de peixes estão presos na rede de um pescador, 
que está sendo hasteada implacavelmente em direção 
à superfície. Mas então os heróis do filme imploram 
aos peixes ameaçados a nadarem juntos para baixo, 
e para apenas continuar nadando. Com o peso 
de todos os peixes nadando na mesma direção,  
a rede se solta e os peixes são libertados.

Conforme viramos a página de 2020 e olhamos em 
direção a 2021, lembro-me da mensagem dessa cena. 
Quando nossa previsão parecia a mais assustadora, 
as forças da criatividade humana e determinação 
nos colocaram em um caminho mais iluminado. 
Os profissionais de saúde da linha de frente e os 
trabalhadores essenciais nos permitiram continuar 
durante a pandemia. Hoje, a comunidade científica 
está prestes a entregar uma vacina em tempo recorde. 
Também vimos comunidades ao redor do mundo que 
se uniram para pressionar por uma sociedade mais 
justa e igualitária, e esperamos ver mais progressos 
no futuro. E de uma perspectiva financeira, os esforços 
coletivos de governos, bancos centrais, consumidores 
e empresas, todos nadando na mesma direção, vão 
ajudar a economia a se recuperar da crise da COVID-19.

Apesar de uma recuperação econômica completa em 
todos os lugares não ser fácil de atingir, já estamos 
avançando no caminho dessa recuperação. Para 
ajudar você a planejar a sua jornada para o próximo 
ano, incentivo a leitura do nosso Outlook para 2021. 
Ele está repleto de insights que podem ser colocados 
em prática com relação ao que está acontecendo no 
mundo todo, e explica as cinco grandes forças que 
provavelmente moldarão a recuperação econômica 
e os seus portfólios em 2021. Também discutimos os 
principais riscos que vemos à frente, reafirmamos nossa 
crença de que algumas megatendências têm o potencial 
para desempenhos acima da média e compartilhamos 
algumas das nossas principais ideias de investimentos. 

Mas o mais importante é que você discuta essas ideias 
com a sua equipe do J.P. Morgan, para ver como podem 
ser aplicáveis aos seus planos individuais e aos seus 
objetivos e os da sua família. 

Atenciosamente,

Andrew Goldberg
Head Global de Estratégia de Mercado e Classes de Ativos
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PRODUTOS DE INVESTIMENTO E DE SEGURO: • NÃO SÃO GARANTIDOS PELO FDIC • NÃO SÃO UM DEPÓSITO OU OUTRA 
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Finalmente, estamos começando a ver a luz no fim 
do túnel. Notícias muito bem-vindas sobre a vacina 
da COVID-19 chegaram no final deste ano de 2020 
tão difícil e volátil. Os resultados dos testes de várias 
candidatas a vacina sugerem eficácia maior que 
90%, prometendo um possível fim para a pandemia 
global que tem perturbado a vida de tantos de nós. 
Em resposta a isso, os vastos mercados de ações estão 
perto de altas recordes, e as ações de empresas nos 
setores mais impactados com as restrições do vírus 
estão se mobilizando, já prevendo os benefícios que 
um retorno ao normal trará.

Mas ainda precisamos aguardar. O número de casos 
da doença está aumentando na maior parte do mundo 
e a distribuição em massa da vacina não será um 
desafio pequeno, dadas as complexidades logísticas. 
Além disso, a economia ainda não está plenamente 
recuperada. Um apoio adicional dos governos parece 
muito necessário para as empresas que foram 
impactadas pelas restrições. Então, a incerteza 
persistirá. Esse tipo de incerteza pode causar ansiedade 
quanto aos nossos investimentos, mas encontramos 
conforto nas áreas em que temos mais visibilidade.  
O mais importante é que acreditamos que a economia irá 
se recuperar. Na verdade, no fim do primeiro semestre, 
parecia provável que o processo de recuperação já 
tivesse começado, com alguns setores, como tecnologia 
e habitação, tendo resultados destacadamente bons 
nesse novo ambiente. A partir de agora, os contornos 
desse processo de recuperação provavelmente serão 
definidos por cinco grandes forças em 2021: o vírus, 
políticas públicas, inflação, valorização de ações e o dólar.

Dado que as políticas fiscais e monetárias continuarão 
a orientar os resultados dos investimentos, buscamos 
aqueles que se beneficiarão das políticas de apoio: Ações 
dos EUA e da Ásia, empresas expostas a investimento 
em infraestrutura digital e física, transições de energia 
e a nova geração do setor de transportes. E como as 
taxas de política devem permanecer perto de zero por 
alguns anos, será difícil se obter rendimento. Dois lugares 
onde achá-lo: Títulos de renda fixa americanos de alto 
rendimento e ações preferenciais. Também acreditamos 
que investidores devem focar nos ativos que vão bem 
durante períodos de inflação em aumento modesto, 
como ações, imóveis, infraestrutura e commodities.

Sim, as ações estão com altas valorizações, mas 
acreditamos que essas são merecidas. Podem até ser 
o novo normal, desde que os bancos centrais globais 
se mantenham acomodativos e as taxas de juros de 
longo prazo se mantenham perto das baixas seculares. 
Acreditamos que ambos são boas apostas no médio 
prazo. Acreditamos que as ações, de maneira geral, 
provavelmente terão um desempenho melhor do 
que renda fixa e caixa em 2021. Em relação a moedas, 
o dólar provavelmente se enfraquecerá modestamente, 
conforme a recuperação global prossegue. Os investidores 
devem ficar de olho nas exposições a moedas e considerar 
quem se beneficia com o dólar em queda, tais como os 
mercados emergentes.

Em suma, em meio a uma economia global em 
recuperação, os mercados oferecem uma ampla gama 
de oportunidades a serem descobertas e riscos a serem 
gerenciados. Nós exploraremos isso nas próximas páginas.

Sumário 
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O que pode 
atrapalhar 
a recuperação?

Para os mercados, vemos três riscos principais (além do vírus): 
incapacidade de oferecer suporte suficiente por meio de 
políticas públicas; uma guerra tecnológica entre os Estados 
Unidos e a China; e alguns focos de conflito geopolítico.

O apoio dado por políticas públicas tem sido o motor da 
recuperação econômica até agora e, em muitas regiões, vai 
continuar a sê-lo. Alguns legisladores podem hesitar em oferecer 
mais, citando preocupações sobre os níveis de endividamento 
governamentais. Acreditamos que a maioria concluirá que 
os benefícios no curto prazo de fornecer apoio adicional 
são melhores do que os potenciais custos de longo prazo.

Enquanto isso, a guerra tecnológica entre os Estados Unidos 
e a China está em fogo baixo e têm pouca probabilidade de 
chegar ao fim, mesmo que o governo Biden reduza o calor, 
ao adotar um tom mais tradicional. As ramificações dessa 
guerra tecnológica vão demorar anos para se desenvolver,  
mas as escolhas que cada país faz hoje vai impactar 
companhias, setores e até economias regionais. Neste 
momento, ambas as nações estão se concentrando em 
realocar suas cadeias de suprimentos para parceiros de 
negócios menos voláteis e inovar para criar uma nova 
produção doméstica. Para os legisladores, isso é um ímpeto 
adicional para investir em pesquisa fundamental e P&D 
comercial. Para os investidores, o foco na inovação pode 
criar oportunidades no progresso tecnológico acelerado.

Vários conflitos ao redor do mundo também ameaçam 
desviar a atenção dos investidores da recuperação global 
(apesar de acreditarmos que é baixa a probabilidade de 
ocorrerem): Por exemplo, as tensões militares entre a China 
e os Estados Unidos estão aumentando, conforme a China 
pressiona suas reivindicações territoriais (no Mar do Sul da 
China e no restante da Ásia).
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Acreditamos que essa jovem recuperação possa 
durar anos. Mas, antes de agir com esse tipo de 
otimismo, tenha uma estratégia de investimento 
sólida, de longo alcance, que se alinhe aos 
objetivos que você tem para você e sua família. 
Planejar holisticamente é a única forma de se 
construir e manter total confiança no seu portfólio 
de investimentos.

Enquanto você busca oportunidades e enfrenta os 
desafios que 2021 trará, estaremos aqui para ajudar 
você e sua família a atingir seus objetivos financeiros.

1 “The Healthcare Diagnostics Value Game,” KPMG. 2018. 
2  Com a população global atual de 7,8 bilhões de pessoas, e que deve 

aumentar mais 2 bilhões na próxima década, a pressão sobre os 
recursos do nosso planeta crescerá exponencialmente. Na verdade, 
se continuarmos nesse caminho, até 2050, a demanda global por 
recursos excederá a capacidade do planeta em mais de 400%.

3  Em uma economia circular, não há desperdício, pois todas as 
sobras da produção são realimentadas ao sistema e usadas para 
criar novos produtos utilizáveis.

Lembre-se:
Seus objetivos são 
o seu compasso 

Como investir no ambiente atual?

Para navegar pela volatilidade, ainda acreditamos que 
os títulos principais de renda fixa oferecem a proteção 
mais efetiva contra a volatilidade das ações, mas 
pense também que outras classes de ativos e veículos 
(como fundos hedge) devem ser adicionados como um 
complemento. Dentro do mercado de ações, alguns 
tipos de exposição podem ser menos voláteis do que 
o mercado como um todo. As empresas com fortes 
balanços financeiros e perfis de crescimento estável 
podem ajudar a proteger o capital em mercados voláteis.

As perspectivas parecem desoladoras para os 
investidores que buscam renda. Como os três principais 
bancos centrais do mundo podem não aumentar as taxas 
por vários anos, é interessante para os investidores 
manterem menos caixa, e considerar outros meios 
para maximizar o rendimento das reservas estratégicas 
de caixa. Para aumentar o rendimento na renda fixa 
principal, acreditamos que os investidores devem 
considerar estender levemente a duração e confiar na 
gestão ativa em instrumentos garantidos por hipoteca, 
títulos de dívidas municipais e partes do mercado 
corporativo de grau de investimento.

Para aumentar a renda, os investidores podem pensar 
também em aumentar o risco. Nosso espaço favorito 
é a faixa superior do mercado corporativo de alto 
rendimento. O índice de classificação BB dos EUA tem 
um rendimento em torno de 5%, e esperamos que as 
taxas de inadimplências já tenham chegado ao pico. 
Além disso, uma quantidade modesta de alavancagem 
em um investimento na faixa mais alta do mercado de 
alto rendimento pode aumentar o rendimento efetivo 
na situação certa.

Mas se você está buscando ações com o potencial 
de ter melhor desempenho nos próximos anos, 
acreditamos que os melhores lugares para procurar 
são em três megatendências: transformação digital, 
inovação na saúde e sustentabilidade.

Nos últimos cinco anos, mais de 1.700 ações contribuíram 
para o retorno do índice MSCI World Index. Mas apenas  
42 ações aumentaram sua capitalização de mercado em 
mais de quatro vezes, quando faziam parte do índice. 
Desses grandes vencedores, mais de 60% vieram dos 
setores de tecnologia e saúde. Enquanto isso, 2020 foi um 
ano importante para a sustentabilidade e investimento 
sustentável; o índice de energia limpa S&P Global Clean 
Energy subiu quase 100%.

Incertezas (e há muitas) deixam os investidores 
agitados. Para combater a ansiedade, temos 
um plano e estamos focando nestes três 
temas: navegar pela volatilidade, encontrar 
rendimentos e capitalizar as oportunidades 
nas megatendências de transformação digital, 
inovação na saúde e sustentabilidade.

A transformação digital foi a tendência definidora 
do mercado em 2020, pois empresas, consumidores 
e famílias aprenderam como viver em um mundo 
online. Mesmo assim, estamos apenas começando 
a ver as formas pelas quais a tecnologia vai 
influenciar a produção e o consumo futuros  
(pense na chegada do 5G).

Inovação na saúde — seu valor e importância se 
tornaram dolorosamente claros pela pandemia 
global. Mas a demanda para a inovação na área da 
saúde deve durar bastante e ser quase onipresente. 
Vemos oportunidades significativas de investimento 
em testes e diagnóstico, não somente para COVID-19, 
mas para muitas outras doenças também. Mesmo 
antes da pandemia, os testes de laboratório foram 
as atividades médicas com maior volume nos Estados 
Unidos, com uma estimativa de 13 bilhões de testes 
realizados todos os anos.1

A sustentabilidade é uma tendência poderosa que 
ganhará força nos próximos anos. Esperamos um 
grande passo em direção ao desenvolvimento de 
uma economia mais circular, especialmente na 
indústria alimentícia.2 Até 2030, uma economia 
circular3 poderá gerar até US$ 4,5 trilhões em 
benefícios econômicos, resolvendo o problema 
anual de 1,3 bilhões de toneladas de desperdício 
de alimentos, 92 milhões de toneladas de têxteis 
nos aterros sanitários e 45 trilhões de galões de 
água desperdiçada apenas através da produção 
anual de alimentos.
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Da crise à 
recuperação

Praticamente em todos os lugares, os legisladores 
tiveram dificuldades para gerenciar os enormes 
desafios na economia e na saúde pública, com graus 
diferentes de sucesso. Os mercados de capitais 
passaram pelas suas próprias turbulências. As bolsas 
mundiais sofreram seu drawdown mais severo até 
agora (o índice MSCI All-Country World Index caiu 
34% desde seu pico em 12 de fevereiro até a maior 
baixa em 23 de março), mas se recuperaram em 
ritmo recorde, atingindo novos recordes de altas em 
setembro. O rápido retorno refletiu as ações inéditas 
dos bancos centrais, que garantiram às empresas 
o acesso ao financiamento e o impressionante 
apoio fiscal que substituiu a renda dos trabalhadores 
desempregados. No fim do primeiro semestre, 
parecia claro que uma recuperação econômica 
mundial havia começado, com alguns setores, 
incluindo os de tecnologia e habitação, realmente 
prosperando no novo ambiente.

2020 foi um ano intenso e volátil. No mundo todo, 
a pandemia do coronavírus causou a morte de mais 
de um milhão de pessoas e os consequentes lockdowns 
catalisaram a retração econômica mais severa desde 
a Grande Depressão. Nos Estados Unidos, a eleição 
presidencial salientou a polarização política arraigada, 
enquanto manifestações em massa pela justiça racial 
enfatizaram as inquietações e desigualdades persistentes. 

Acreditamos que a economia global continuará 
a se recuperar por todo o ano de 2021 e além. 
Acreditamos que cinco grandes forças—e o desenrolar 
delas—provavelmente moldarão a recuperação 
econômica e retornos de ativos em 2021:

1 O vírus
  A vacina pode ser a “bala de prata” que muitos 

esperam?

2 Política
  Quais governos e bancos centrais oferecerão 

apoio suficiente?

3 Inflação
  Os preços subirão muito rápido, ou muito devagar?

4 Ações
  As valorizações atuais são sustentáveis? 

5 O dólar
  Vai continuar enfraquecendo? 
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Para os mercados, os principais perigos que vemos 
agora são: um retorno prematuro à austeridade; 
a guerra tecnológica entre os Estados Unidos  
e a China; e alguns focos de conflito geopolítico. 

Incertezas deixam os investidores agitados, 
mas encontramos conforto ao ter um plano. Para 
guiar nosso processo, estamos com o foco em 
três temas: navegar pela volatilidade, encontrar 
rendimentos e capitalizar as oportunidades 
nas megatendências de transformação digital, 
inovação na saúde e sustentabilidade. 

Também encontramos conforto onde temos maior 
visibilidade. Na nossa visão, as políticas monetárias 
e fiscais devem se manter favoráveis no futuro 
próximo. Isso deve encorajar empréstimos, 
investimentos e gastos, e sustentar a recuperação.

É por isso que estamos otimistas quanto aos 
investimentos, apesar dos riscos. Ainda que 
haja alguns períodos de volatilidade de mercado, 
acreditamos que portfólios equilibrados podem 
se valorizar em 2021, guiados pelas ações. 
De fato, a recuperação global já começou, 
apesar de algumas economias estarem mais 
à frente que outras.

Riscos sérios se aproximam.
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Recuperação 
global — grandes 
diferenças por 
todas as regiões

A China e uma grande parte da Ásia Oriental estão 

se beneficiando de uma dinâmica de primeiro a entrar, 

primeiro a sair e a efetiva contenção do vírus. 

A China foi o primeiro país a ver a atividade  

e o crescimento despencarem no primeiro trimestre de 

2020. Sua recuperação foi liderada pelo setor industrial, 

ajudada por fortes exportações. Mais recentemente, 

a recuperação da China se estendeu para serviços 

e consumidores. De fato, viagens domésticas e turismo 

estão indo em direção à normalização, mesmo sem uma 

vacina. Exceto se houver outro surto severo do vírus, 

esperamos que a recuperação se mostre autossustentável. 

Coreia do Sul e Taiwan também se recuperaram 

relativamente cedo, graças a uma forte demanda global 

por produtos tecnológicos. Entretanto, a dependência 

desses países à exportação significa que podem estar 

em risco, caso a demanda por produtos tecnológicos 

caia. O Japão passou por um menor choque doméstico 

com a pandemia, mas ainda está lidando com pressões 

deflacionárias, demanda mais fraca por conta da escalada 

dos impostos sobre o consumo e uma moeda forte (o que 

dificulta as exportações).

Índia, Indonésia e Filipinas lutaram para equilibrar a 

contenção do vírus com a necessidade de um crescimento 

econômico. Acreditamos que uma recuperação completa 

nessas economias dependa de uma vacina disponível 

mundialmente.

Ásia: Contenção do vírus 
relativamente bem-sucedida, 
resposta adequada em 
termos de políticas públicas

Europa: Baixa contenção 
do vírus, resposta 
modesta em termos 
de políticas públicas

A Europa ficou marginalmente para trás, conforme 

a ressurgência de novos casos tornou o impulso da 

recuperação mais lento do que seu ritmo robusto anterior.  

As semanas recentes trouxeram uma escalada mais 

rápida de novas infecções do que as autoridades estavam 

esperando. Alguns países (incluindo Alemanha, França e 

Reino Unido) responderam com novas medidas de lockdown. 

Até agora, esses lockdowns não são tão severos quanto 

eram na primavera, e seu foco em restrições aos setores 

de lazer e hospitalidade significa que o nível de risco varia 

significativamente. Por exemplo, o valor agregado dos 

restaurantes/hotéis e artes/lazer/entretenimento é quase 4% 

do PIB, em média. Entretanto, esses setores são responsáveis 

por 8% do PIB na Espanha e menos de 3% na Alemanha. 

Muitas das economias mais fracas da Europa (como Turquia, 

Espanha, Itália e Grécia) dependem fortemente do turismo, 

que foi dizimado pelas restrições a viagens na primavera 

de lá que ainda perduram. De fato, a recuperação lenta de 

setores dependentes do turismo e de alto contato é o motivo 

pelo qual os países europeus dominam a lista de economias 

que se prevê que sejam menores em 2022 do que em 2019. 

Dos nove grandes países mais avançados que o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) prevê que atenderão a esse 

critério não desejado, sete são europeus.

No lado das políticas econômicas, o Fundo de Recuperação 

Europeu representa um nível inédito de comprometimento 

político com políticas fiscais coordenadas. Entretanto, seu preço 

de €750 bilhões é provavelmente insuficiente para gerar um 

retorno a níveis de PIB pré-pandemia em 2021, principalmente 

à luz de novas restrições. Os recentes progressos na produção 

de vacinas são encorajadores, mas provavelmente insuficiente 

para tornar a Europa uma região favorita para investimento.
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A recuperação na América Latina mal está começando e, para todos os 
efeitos, está atrás do resto do mundo. A região estava despreparada para 
confrontar a crise global por conta de seus mercados de trabalho altamente 
informais e sistemas de saúde pública inadequados. A pandemia atingiu 
com força as áreas pobres e densamente populadas. Um espalhamento 
rápido do vírus forçou as autoridades a impor restrições significativas 
de mobilidade até que perceberam que paralisar a atividade produtiva 
efetivamente ameaçava gerar uma catástrofe econômica. 

Apesar de o crescimento econômico da América Latina estar pronto 
para se recuperar (de forma tímida) em 2021 à medida em que há 
uma recuperação da demanda doméstica e internacional, seu potencial 
é limitado. Os riscos negativos do panorama regional incluem a retirada 
gradual do estímulo fiscal no Brasil e o aumento do endividamento 
público; A incerteza política do México e falta de medidas de alívio 
fiscal significativo; e os desequilíbrios persistentes da macroeconomia 
da Argentina e políticas potencialmente não benéficas ao mercado. 
Dada a extensão do dano, as cicatrizes econômicas da região vão levar 
um longo tempo para se fecharem totalmente. De fato, a América Latina 
provavelmente não recuperará sua situação econômica pré-crise até 2023, 
no mínimo, mais tarde do que qualquer outra grande região.

América Latina:
Baixa contenção 
do vírus, resposta 
não uniforme 
em termos de 
políticas públicas

3,5 mi

Os Estados Unidos tiveram uma baixa contenção do vírus, mas uma 
resposta poderosa em termos de políticas públicas e recuperação do 
consumo. Os Estados Unidos nunca tiveram o vírus sob controle, mas 
relaxaram as restrições e retomaram a mobilidade de qualquer forma.  
A lei CARES Act, aprovada em março, foi surpreendentemente eficaz 
em limitar os danos potencialmente duradouros do lockdown inicial. 
As falências estão mais baixas do que antes da pandemia; as taxas 
de inadimplência empresarial já estão caindo; e as rendas pessoais 
e patrimônio familiar na verdade aumentaram durante a recessão. 

No lado monetário, o Federal Reserve entrou na crise com espaço 
para reduzir as taxas de política e um manual completo para crises 
financeiras - bastou limpar a poeira e implementá-lo para resolver 
os problemas nos mercados de crédito. A recuperação do consumo foi 
rápida, principalmente em setores economicamente importantes como 
a habitação. Os saldos em caixa corporativos e domésticos estão elevados; 
as taxas de juros estão baixas. 

Dito isso, ainda há áreas bastante sensíveis—problemas severos que 
a flexibilidade econômica dos EUA está mascarando: 3,5 milhões de 
trabalhadores não têm mais empregos nos setores de lazer e hospitalidade; 
o desemprego permanente também está elevado. Pode haver dano 
persistente ao mercado de trabalho, mas parece que o processo de 
recuperação econômica dos EUA é robusto. Provavelmente veremos 
novas restrições impostas durante todo o inverno norte-americano, 
mas os avanços bastante promissores em relação à vacina podem 
permitir que os investidores passem por cima dos transtornos de curto 
prazo e olhem em direção a um futuro mais positivo.

Estados Unidos:
Baixa contenção 
do vírus, forte 
resposta em 
termos de 
políticas públicas 

empregos 
perdidos nos 
setores de lazer 
e hospitalidade
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01 | O vírus

Cinco  
grandes forças 
em 2021

Essas cinco forças provavelmente 
moldarão os contornos da recuperação 
e retornos dos portfólios em 2021.

O vírus Política 
pública

Inflação Ações O dólar
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O vírus

A vacina será 
a “bala de prata” 

que todos 
esperam?

A vacina vai mudar muita coisa, em algum momento. 
Mas provavelmente não será uma “bala de prata” em 
2021. A boa notícia é que acreditamos que a vacina não 
será um pré-requisito para que o resultado econômico 
ultrapasse os níveis pré-pandemia em alguns setores 
e regiões (incluindo os Estados Unidos).

RESPOSTA CURTA
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Nós realmente esperamos uma vacina, em um 
prazo relativamente curto. Ela deve estar disponível 
a algumas populações de alto risco no mundo 
desenvolvido até o primeiro trimestre de 2021 e mais 
amplamente depois disso. Então, por que uma vacina 
não seria uma solução completa? Por alguns motivos. 
Ainda não sabemos qual será a eficácia da vacina, 
mesmo que os resultados iniciais tenham sido bastante 
animadores. Outro ponto crítico: Uma grande parte da 
população mundial provavelmente não será vacinada 
em 2021-por conta de uma escolha pessoal, logística 
ou restrições econômicas.

Parece provável que o mundo terá que continuar 
a confiar em outras formas de controlar o contágio 
durante o ano de 2021: testagem rápida, rastreio de 
contatos, uso de máscaras e restrições em relação 
a atividades de alto risco. Melhores tratamentos 
e procedimentos devem resultar em avanços no 
tratamento daqueles que forem infectados pelo vírus. 

Mesmo sem a vacina, houve uma recuperação tanto 
no consumo, quanto na atividade de produção no 
mundo todo. O gasto do consumidor simplesmente 
mudou de setores como lazer e hospitalidade para 
habitação e comércio eletrônico. 

As vendas no varejo já estão acima dos níveis  
pré-pandêmicos nos EUA. Com os estoques vazios, 
o reabastecimento despertou uma recuperação na 
produção e no comércio. A produção e exportação 
chinesas aumentaram. O consumo estava se 
recuperando de modo semelhante em um ritmo rápido 
na Europa, apesar de agora estarmos aguardando para 
ver o tipo de dano que as novas restrições causarão. 

Uma vacina poderá ter mais impacto nos mercados 
em 2021 do que na economia real, pois os preços 
de ativos podem refletir benefícios futuros antes 
de eles realmente acontecerem. Outra implicação: 
A disseminação do vírus pode não exercer o mesmo 
tipo de pressão para baixo nos preços de ativos. 

De maneira geral, estamos focando nos investimentos 
que funcionam com ou sem uma vacina eficaz. 
Isso inclui empresas ligadas à transformação digital, 
inovação na saúde e consumo doméstico. Rendimentos 
soberanos provavelmente aumentarão e as curvas 
de rendimento se acentuam à medida que a atividade 
global e sentimento de risco melhoram com os 
avanços médicos. Isso pode criar oportunidades táticas 
em ações sensíveis a taxas de juros (como bancos). 
Entretanto, acreditamos que o ambiente de políticas 
mais suaves dos bancos centrais manterão as taxas 
perto das baixas seculares recordes.

A COVID-19 ainda é um risco importante, mas 
acreditamos que a influência dela no seu portfólio 
provavelmente diminuirá ao longo de 2021.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Johns Hopkins University. 12 de novembro de 2020.

A COVID-19 continua a se espalhar pelo mundo
Novos casos de COVID-19 no mundo, média móvel de 7 dias

0

Ja
n,

 2
0

Fe
v,

 2
0

M
ar

, 2
0

A
br

, 2
0

M
ai

, 2
0

Ju
n,

 2
0

Ju
l, 

20

A
go

, 2
0

Se
t,

 2
0

O
ut

, 2
0

N
ov

, 2
0

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

04 | Cinco grandes forças em 2021 14



Quais governos 
e bancos centrais 
oferecerão apoio 

suficiente?

Política pública

Os Estados Unidos e alguns países asiáticos. 
O posicionamento global em termos de políticas 
públicas é favorável a ativos de riscos mas as 
diferenças no apoio concedido resultarão em 
resultados relativos. Os investidores provavelmente 
encontrarão oportunidades ao investir em: Ações 
dos EUA e da Ásia, títulos de renda fixa de alto 
rendimento, empresas expostas a investimento 
em infraestrutura digital e física, transições de 
energia e a nova geração nos transportes.

RESPOSTA CURTA

04 | Cinco grandes forças em 2021 15



Conforme a recuperação continua a se expandir na 
China, há menos necessidade de suporte adicional. 
Na verdade, a China já começou a relaxar a flexibilização 
monetária que apresentou no primeiro trimestre 
de 2020. Acreditamos que o deficit orçamentário 
do país na verdade será uma menor parcela do 
seu PIB em 2021 e nos anos seguintes do que foi 
em 2020. Então, pode haver reduções no gasto 
fiscal, principalmente considerando-se o foco que 
os legisladores têm em garantir que a situação do 
endividamento seja sustentável. Em especial, esperamos 
mais medidas de arrocho no mercado de imóveis nos 
próximos dois ou três anos. 

Em Taiwan e na Coreia, o crescimento se recuperou, 
reduzindo a necessidade de mais alívio. Ambos os 
países, dependentes de exportação, se beneficiaram 
da demanda para produtos de tecnologia. Esperamos 
que os legisladores permaneçam em espera até que 
a economia global tenha uma recuperação significativa 
e o Federal Reserve dos EUA (Fed) comece a sinalizar 
um panorama mais equilibrado.

Na Ásia, vemos níveis variados da necessidade de 
estímulos adicionais. A China foi capaz de conter 
o vírus de forma relativamente rápida e eficiente. 
Ficou, portanto, menos dependente das políticas 
monetárias e fiscais para ajudar a fechar a lacuna 
econômica que o lockdown criou. 

Ásia

As políticas japonesas provavelmente se manterão 
favoráveis porque o impacto da COVID-19 exacerbou 
as pressões deflacionárias. Para piorar, a economia já 
estava numa recessão induzida pela política doméstica 
antes da pandemia se disseminar neste país. Ainda 
assim, outro contratempo que a economia japonesa 
enfrenta é uma moeda mais forte em relação a seus 
parceiros comerciais. 

Há espaço para flexibilização em vários países da 
Ásia. A recessão do coronavírus pode ter acabado 
e o crescimento estar se recuperando da queda,  
mas a contenção do vírus vai continuar a ter um peso 
sobre a atividade econômica. Se o dólar americano 
não valorizar, então a Indonésia, a Malásia e as 
Filipinas terão espaço para fazer a flexibilização. 
Singapura provavelmente conseguirá se abster de 
flexibilização no futuro, por conta de suas ligações 
com cenários mais fortes de crescimento na China 
e nos Estados Unidos. A Índia provavelmente tentará 
flexibilizar a sua política monetária, o que pode levar 
a uma alta da inflação e uma ampliação do deficit.
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O Fundo de Recuperação Europeu  
introduzido em maio é um  

importante primeiro passo.

4  Especificamente, o processo de transformar acordos políticos em texto legal 
tem enfrentado dificuldades. Nosso cenário base é que isso será superado e 
que alguns fundos serão entregues em 2021. Entretanto, quanto mais demorar, 
menor o impacto que esses fundos terão sobre as economias em depressão 
da zona do euro. Ainda assim, o ritmo do desenvolvimento institucional se 
mantém positivo no médio prazo para os investidores na Europa. É só olhar 
para o Programa de Trabalho da Comissão Europeia de 2021, que busca definir 
os impostos para uso do carbono a nível europeu. Isso pode ser um primeiro 
passo em direção ao federalismo fiscal, pois fornecerá um fluxo de receitas que  
pode e será capaz de respaldar a questão do endividamento a nível federal,  
tanto no Fundo de Recuperação Europeu quanto para outros usos futuros.

O Fundo de Recuperação Europeu (estabelecido no último verão 

europeu) é um primeiro passo promissor em direção a entregar 

esse apoio fiscal, mas ainda há obstáculos quando se trata de 

distribuir os seus fundos.4

No nível individual de cada país, as regras fiscais da zona do euro 

estão atualmente suspensas e os mercados estão tolerantes com 

os grandes deficit de todos os países. Isso é uma boa notícia. Mas 

conforme o vírus eventualmente for superado, os legisladores 

europeus ainda precisarão lidar com estados membros com 

desempenhos financeiros e desafios estruturais bastante 

divergentes e todos eles provavelmente necessitarão de apoio 

adicional em termos de políticas públicas. 

Os problemas se mantêm principalmente na periferia da zona do 

euro: Itália, Grécia e Espanha. Dados demográficos pobre, pouco 

ou nenhum crescimento de produtividade e sistemas bancários 

fracos mantiveram as economias desses países mais frágeis por 

um tempo. Houve algum progresso: As significativas reformas 

econômicas em muitos países estão começando a dar resultados 

e os sistemas bancários se reforçaram. Por exemplo, o percentual 

de empréstimos bancários inadimplentes na Itália caíram de 18% 

há cinco anos a 8% antes da pandemia.

Europa

A Europa enfrenta amplos desafios para conceder 
o apoio adequado em termos de políticas públicas. As 
taxas de juros já estão negativas e programas de compras 
de ativos estão chegando aos seus limites autoimpostos. 
Dadas as limitações do Banco Central Europeu (BCE), 
a zona do euro parece estar mais dependente do apoio 
fiscal para gerar resultados de crescimento positivo.

Entretanto, a COVID-19 prejudicou muito a região, diretamente 

e por meio dos setores de hospitalidade e turismo. A chegada da 

vacina continua sendo uma variável crucial para essa recuperação, 

assim como o momento da disponibilidade do empréstimo para 

recuperação da União Europeia (UE). Os mercados podem ficar 

preocupados com a dinâmica de endividamento se os resultados 

e receitas fiscais permanecerem baixos por muito tempo. Tais 

pressões poderiam forçar o Banco Central Europeu a tentar fazer 

mais, até o seu limite. 

Fora da zona do euro, o Reino Unido tem espaço significativo em 

termos de políticas públicas, mas o governo parece relutante 

em usá-lo. O Bank of England está preparando os mecanismos 

operacionais para as taxas negativas e vai estender a flexibilização 

quantitativa conforme necessário. A questão está no conservadorismo 

inerente do Tesouro do Reino Unido. Antes da segunda onda, esse 

parecia determinado a parar de conceder o apoio tão logo fosse 

possível. A segunda onda de infecções chegou e o Tesouro logo 

cedeu. Mas, ainda assim, um aperto da política de apoio se mantém 

como um risco importante no país, principalmente à medida em que 

o Brexit continuará a se arrastar por todo o ano de 2021.

bilhões
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Falta a capacidade de concessões liberais de 
empréstimos como os feitos pelos países de moeda 
de reserva (como China, Japão e Estados Unidos).  
O que é pior: já utilizaram sua escarça munição fiscal 
para proteger suas economias dos piores efeitos 
da crise e para reativar o crescimento. Sustentar 
crescentes deficit fiscais e níveis elevados de 
endividamento público pode impor sérios desafios 
mais para a frente. Em algum ponto, as contas de 
hoje precisam ser pagas, e não há como dizer se 
as condições gerais serão melhores quando o prazo 
chegar. A menos que a saúde econômica seja 
prontamente restaurada, as preocupações são de 
que pode haver outra crise de endividamento na 
América Latina muito em breve.

América Latina

Os bancos centrais da 
América Latina cortaram 
agressivamente as taxas de 
juros para níveis inéditos, 
como boa parte dos países 
no mundo. Mas em toda 
a região, os países têm 
espaço limitado em termos 
de políticas fiscais. 
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Para atingir esses objetivos, o Fed zerou as taxas de 
política e está comprando o equivalente a US$ 120 
bilhões de títulos do tesouro e instrumentos garantidos 
por hipoteca por mês. Se o Fed precisava fazer mais 
para ter o que parece querer, poderia mudar suas 
compras para títulos de prazo mais longo ou entregar 
uma orientação mais contundente em relação 
a eventuais elevações de taxas—ou ambos. O Fed se 
comprometeu a não elevar as taxas de política até que 
os objetivos de emprego e inflação sejam atingidos—o 
que pode levar anos.

No lado fiscal dos assuntos dos EUA, a lei CARES Act veio 
com um preço de US$ 2,2 trilhões—mais do que o dobro 
do apoio concedido após a Crise Financeira Global. Agora 
que a poeira (em boa parte) baixou em uma temporada 
de eleição contenciosa nos EUA, esperamos outro pacote 
de estímulos, desta vez com um valor em torno de US$ 1 
trilhão. Espera-se que inclua apoio a governos estaduais 
e municipais e aumento do seguro-desemprego. Tal 
pacote—importante para os trabalhadores e empresas 
que ainda estão sofrendo—provavelmente seria 
suficiente para garantir que a recuperação continue. 
Esperamos que saia um pacote, mas caso o congresso 
não conceda o apoio, isso pode causar um dano mais 
permanente na economia.

Estados Unidos

Os Estados Unidos têm uma mistura muito 
favorável de apoio monetário e fiscal. O Federal 
Reserve mudou em direção a um quadro com 
foco na inflação média, o que significa que 
quer que o emprego atinja os níveis máximos 
e a inflação uma média de 2%.

US$ 120 bilhões 
compras pelo Fed de títulos do 
tesouro e instrumentos garantidos 
por hipoteca por mês 

US$ 2,2 trilhões 
preço do CARES Act

Espera-se cerca 
de US$ 1 trilhão 
em estímulos adicionais

Deficit orçamentários crescentes indicam a vontade 
de colocar em prática o apoio durante a recuperação.  
O deficit orçamentário como % do PIB

2019
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Fonte: Oxford Economics, Haver Analytics. Outubro de 2020.
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Os preços  
subirão muito 

rápido ou muito 
devagar?

Inflação

Esperamos que a inflação suba modestamente 
nos próximos 12 a 18 meses para algo pouco 
abaixo de 2% nos EUA e em torno de 1% na 
Europa, onde estava na maior parte do último 
ciclo. Isso significa que as taxas de política vão 
se manter ancoradas, e os investidores devem 
evitar manter caixa em excesso.

RESPOSTA 
CURTA
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Mas acreditamos que agora o jogo da inflação mudou. 
No passado, a inflação alta era um risco constante 
para as economias. Os bancos centrais foram criados 
para manter a inflação baixa. Atualmente, o risco 
de que os preços não subirão rápido o suficiente, 
ou de que na verdade cairão, é mais realista do 
que a ameaça de que subirão rápido demais. 
Como resultado, os bancos centrais estão tentando 
ativamente pressionar a inflação para cima, em vez 
de contê-la. Eles têm uma tarefa hercúlea pela frente.

Debates sobre o caminho futuro da inflação 
dominam as conversas de investimentos.  
Faz sentido — A inflação é uma consideração 
fundamental para as políticas dos bancos centrais 
e taxas de juros de curto e longo prazos. E, é claro, 
tem impacto direto sobre o valor real do dinheiro 
na sua carteira. Apesar das discussões, a inflação 
esteve notadamente estável na última década.

Ainda há uma folga na economia global, principalmente 
no mercado de trabalho. O número de trabalhadores 
americanos permanentemente desempregados ainda 
está elevado—mesmo com os principais números de 
emprego se recuperando. A economia digital não tem 
muitas limitações físicas que podem levar a aumento 
de preços. Além disso, a falta de uma onda azul nas 
eleições dos EUA significa que provavelmente não 
veremos um programa de gastos do governo de larga 
escala que possa levar a um aumento dos preços. 
Outras interferências na cadeia de suprimentos 
devido à desglobalização poderiam pressionar os 
preços para cima, mas acreditamos que esse processo 
levaria vários anos, possivelmente décadas. Os bancos 
centrais precisarão continuar fornecendo apoio no 
futuro próximo para manter as expectativas de inflação 
razoavelmente próximas dos seus objetivos.
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Para ficar claro, a inflação subindo modestamente 
seria consistente com um cenário de crescimento 
global em melhoria, e os bancos centrais querem 
tornar a inflação modestamente mais alta. 
Acreditamos que o Fed terá êxito no final, mas 
o caminho à frente será mais difícil para o BCE 
e o Banco do Japão. As expectativas para a inflação 
futura já voltaram para os níveis pré-COVID-19 nos 
Estados Unidos, mas ainda estão abaixo do objetivo 
de 2% do Fed. Enquanto isso, as expectativas na 
zona do euro e no Japão ainda são baixas.

Como as taxas de política devem se manter perto 
de zero por alguns anos, o excesso de caixa não 
favorece o investidor e o rendimento também será 
difícil de encontrar. Para aumentar o rendimento, 
acreditamos que os investidores podem contar com 
títulos de renda fixa de alto rendimento americanos 
e ações preferenciais. Pode haver oportunidades em 
ativos que vão bem quando a inflação está subindo 
a partir de níveis baixos: imóveis, infraestrutura 
e commodities. 
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Fonte: Bloomberg Financial L.P. 12 de novembro de 2020.
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As valorizações 
atuais são 

sustentáveis?

Ações

Acreditamos que há justificativa para 
essas altas valorizações históricas. Você 
pode não conseguir uma pechincha em 
ações, mas elas provavelmente terão 
desempenho melhor que a renda fixa 
e caixa ano que vem.

RESPOSTA 
CURTA
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A maioria das métricas convencionais 
(ex.: Preço - Lucros, Preço - Fluxo de 
Caixa, Valor de Empresa - Receitas 
etc.) sugerem que as ações globais 
estão caras em comparação aos seus 
próprios históricos. 

Esta avaliação não parece razoável para muitos 
observadores. Afinal, o ambiente macroeconômico 
pode ser descrito como recuperação em estágio inicial 
na melhor das hipóteses. Além disso, há um alto grau 
de incerteza no horizonte.

Nós discordamos e vemos vários motivos pelos quais as 
valorizações atuais podem ser justificadas. Em primeiro 
lugar, as maiores empresas do mundo têm balanços 
impecáveis e perfis de crescimento estável marcados por 
tendências de crescimento seculares. Uma delas tem até 
uma classificação de crédito mais forte do que o governo 
dos EUA. Agora, com o Federal Reserve trabalhando 
para respaldar os mercados de empréstimos e de apoio, 
os maiores pesos nos mercados de ações globais têm um 
baixo risco percebido de inadimplência, o que dá suporte 
a valorizações mais altas de ações. Essas também tendem 
a ser da área da tecnologia ou adjacentes a esta, que têm 
fluxos de rendimentos menos voláteis. 

Talvez o mais importante é o fato de as taxas de juros 
estarem baixas em todo o mundo. O rendimento no índice 
JPMorgan Global Aggregate Bond está levemente acima 
das baixas recordes. As taxas de juros baixas beneficiam 
a valorização das ações de duas formas: (1) a taxa em que 
os fluxos de resultados futuros são descontados é baixa; 
e (2) as ações parecem relativamente mais atrativas aos 
investidores porque os dividendos, lucros e rendimentos 
de fluxo de caixa são mais altos que os rendimentos de 
renda fixa. 
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Quando se examina as valorizações de ações em 
todo o mundo em comparação com os rendimentos 
de títulos, você entende que as valorizações estão 
mais próximas de justas do que de caras. Para 
ilustrar, comparamos o rendimento de dividendos 
do índice MSCI World Index ao rendimento do índice 
JPMorgan Global Aggregate Bond Index. Nessa base, 
o rendimento de dividendos no mercado relativo a 
rendimentos de títulos de renda fixa está bem perto 
de onde estava nas profundezas da crise de balanço 
de pagamentos dos mercados emergentes no início 
de 2016, e distante de onde estava em momentos 
mais “exuberantes”, como em setembro de 2018. 

Acreditamos que possa existir um novo normal para 
a valorização de ações, desde que os bancos centrais 
globais permaneçam em espera (acreditamos 
que irão) e as taxas de juros de longo prazo se 
mantenham perto das baixas seculares recordes 
(também acreditamos que irão). É claro, um aumento 
inesperado nas taxas de juros seria um risco para 
esta perspectiva.

Esse novo normal pode não ser aplicável da mesma 
maneira a todas as regiões e setores. Veja a América 
Latina, por exemplo. Apesar de, na teoria, as baixas 
taxas de juros poderem favorecer uma rotação para 
ações, uma recuperação lenta da crise econômica 
pode manter as valorizações baixas por um tempo. 
Além disso, os índices de ações da América Latina  
(ou europeus, também) não têm um peso significante 
com relação a empresas de tecnologia ou adjacentes, 
que comandaram os prêmios de valorização por conta 
de seus perfis de crescimento. 

Aqueles que buscam valor podem querer olhar para 
os setores financeiros e da saúde. Esses setores estão 
sendo negociados em valorizações relativamente 
baixas, refletindo os riscos de taxas de política 
indefinidamente baixas (que prejudicam os lucros 
dos bancos) e possíveis mudanças na política de saúde 
dos EUA. Acreditamos que ambos os setores podem 
surpreender positivamente.

A lição para os investidores 
é que as altas valorizações no 
nível de índice são baseadas 
em fundamentos fortes e fluxo 
de caixa, lucros e fluxos de 
dividendos impressionantes.
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As valorizações das ações estão elevadas na maioria das métricas tradicionais 
Múltiplo de preço do índice MSCI World para rendimentos doze meses à frente

Fonte: MSCI, FactSet. 12 de novembro de 2020.

Fonte: J.P. Morgan Corporate & Investment Bank, Bloomberg Finance L.P. 13 de novembro de 2020.

As ações não estão caras em relação aos títulos de renda fixa
O rendimento de dividendos de ações globais—Rendimento até  
o vencimento (YTM) de títulos de renda fixa globais agregados
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Vai continuar 
enfraquecendo?

O dólar Provavelmente irá, mas modestamente a partir 
dos níveis atuais. Os investidores têm maior 
probabilidade de mover dinheiro do porto seguro 
dos Estados Unidos para oportunidades de retorno 
mais alto em outros lugares, à medida em que 
continuar a recuperação mundial. Os investidores 
devem ter cuidado com as exposições a moedas 
e considerar quem se beneficia com uma queda  
do dólar, como os mercados emergentes. 

RESPOSTA  
CURTA
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Quando o panorama global está se deteriorando, 
os investidores tendem a migrar em grupo para portos 
seguros, o que aumenta o valor do dólar americano. 
Isso aconteceu durante março e abril, quando a primeira 
onda de lockdowns se espalhou pelo mundo. Quando 
aumentam as expectativas de crescimento global  
(e o restante do mundo está indo melhor), outras moedas 
tendem a ganhar do dólar, pois o capital flui em direção 
a oportunidades com maior potencial de retorno.

Ao longo do verão do hemisfério norte e depois 
das eleições dos EUA, o dólar caiu. O sentimento 
de risco ao redor do mundo tem melhorado; 
o comércio e produção global estão se recuperando; 
e, principalmente, a “vantagem de carrego” que um 
investidor pode ter ganhado ao investir nos Estados 
Unidos, que teve taxas de juros reais mais altas, 
entrou em colapso. Finalmente, uma política comercial 

mais previsível da Casa Branca poderia encorajar 
o investimento e o comércio transfronteiriços.

Acreditamos que a economia global continuará a se 
recuperar. Isso é um argumento para uma queda 
mais modesta do dólar em relação aos seus parceiros 
comerciais. Isto posto, não esperamos que o dólar 
americano perca seu status como moeda de reserva 
do mundo em um futuro próximo. Se o dólar continuar 
a enfraquecer, será um sinal de que a recuperação 
global está ocorrendo, não de que o mundo está no 
prenúncio de uma mudança no regime de moedas.

O que isso significa para os investidores? Seja 
consciente em relação às exposições a moedas. 
Caso o dólar continue a perder valor, a concentração 
em ativos denominados em dólar americano 
poderia prejudicar o desempenho relativo. 

Um dólar mais fraco também leva a condições 
financeiras mais fáceis para muitos países 
emergentes, assim como empresas que 
recebem receitas em moeda local, mas pagam 
dívidas em dólares. Essa dinâmica também 
ajuda a apoiar a recuperação em mercados 
emergentes, e nos torna mais positivos 
quanto às ações na região.

O valor do dólar americano em relação a outras 
moedas pode dizer muito aos investidores sobre 
crescimento relativo e expectativas de políticas, 
assim como sentimentos mais amplos sobre risco.
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Fonte: Federal Reserve, Bloomberg Financial L.P. 31 de outubro de 2020.

Ciclos do dólar tendem a se desenvolver por vários anos 
Índice do dólar ponderado pelos pares de negociações (média = 100)
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Principais  
perigos que 
vemos no 
momento

Apesar de o processo de recuperação global 
provavelmente continuar, há riscos. Três nos 
preocupam mais; ainda assim, apesar deles, 
esperamos que a recuperação mundial continue  
e as ações globais cheguem a novas altas em 2021. 
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Incapacidade do governo  
de oferecer apoio suficiente

A insuficiência dos apoios fiscais e de políticas públicas 
pode criar turbulência para o processo de recuperação 
mundial. Claramente, os trabalhadores e empresas 
dos setores ainda em risco precisarão de mais ajuda 
até que uma vacina esteja amplamente disponível. 
Entretanto, preocupações com endividamentos 
públicos crescentes podem fazer alguns legisladores 
recuarem.

O risco 
O salva-vidas que os governos ofereceram aos 
consumidores e empresas em 2020 vem com um custo. 
Os deficit fiscais e níveis de endividamento nacional 
inflaram. Até o fim do ano, a dívida da população dos 
EUA vai chegar a 98% do PIB. A proporção entre o 
endividamento e o PIB da UE vai escalar para mais 
de 95%. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, 
alguns políticos já estão argumentando contra mais 
apoio fiscal por conta do endividamento crescente. 
Alguns observadores também se preocupam que 
os empréstimos emergenciais do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) tomados por muitos países em 
desenvolvimento podem ter condições inerentes que 
os forçariam à austeridade no futuro. 

A preocupação de que não haverá apoio suficiente já 
teve alguns efeitos negativos no mercado. Um impasse 
em Washington, D.C., a respeito do chamado acordo 
“fase quatro” levou as ações para baixo em outubro de 
2020. Depois, em novembro, a eleição dos EUA resultou 
em um governo dividido, que pode acabar concedendo 
um apoio abaixo do esperado. Discussões sobre 
como implementar o fundo de recuperação da União 
Europeia adicionaram pressão aos ativos denominados 
em euro. E mesmo que a China não precise de políticas 
de estímulo para apoiar sua recuperação, um menor 
impulso fiscal dentro da China pode ser uma má notícia 
para outros países expostos ao crescimento chinês.

No longo prazo, altos níveis de endividamento 
podem ser um risco. É possível que os custos com as 
dívidas públicas atrapalhem os gastos discricionários 
(para áreas como educação, segurança pública, 
saúde, pesquisa e infraestrutura de transporte). 
Entretanto, esse é um assunto de longo prazo.

A má notícia 
Não parece haver um argumento convincente para 
negar o apoio e há um forte argumento contra isso. 
Mais apoio fiscal no curto prazo pode garantir que 
a recuperação global continue. Apesar de alguns 
políticos certamente proporem resolver níveis 
assustadores de endividamento reduzindo o gasto 
governamental, acreditamos que as dívidas do governo 
na verdade são bastante gerenciáveis. O custo de 
manutenção da dívida é baixo na maioria dos países 
desenvolvidos, e os bancos centrais estão fazendo 
o que podem para assegurar que permaneça assim.

No fim, acreditamos que a maioria dos legisladores 
concluirá que os benefícios de curto prazo de oferecer 
apoio adicional vão compensar os custos. Então, 
apesar de poder haver alguns tropeços à medida 
que alguns países terão que lidar com a sua carga 
de endividamento, não acreditamos que esse risco 
prejudicará a recuperação econômica no médio prazo. 

A boa notícia
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O risco 
Desde que assinaram o acordo de comércio Phase 
One em 2019, os Estados Unidos e a China passam 
por um aumento rápido nas tensões e consequente 
deterioração de seu relacionamento. As medidas 
tomadas até agora tiveram grande foco no setor 
da tecnologia e podem alterar o maior setor do 
mercado de ações global.

A má notícia 
Os condutores das atuais tensões incluem 
preocupações de segurança nacional, política 
em ano de eleição e esforços contínuos dos EUA 
para nivelar o jogo. Isso provavelmente não irá se 
dissipar, mesmo com um novo governo na Casa 
Branca. As ramificações da guerra tecnológica 
levarão anos para aparecer totalmente, e as escolhas 
que cada lado faz vão impactar individualmente 
empresas, setores e até economias regionais. 
Da perspectiva dos EUA, proteger o capital intelectual 
e a privacidade dos dados é fundamental para 
que o país mantenha a sua liderança tecnológica. 
Da perspectiva da China, o risco de ter uma parte 
tão grande e importante da economia estrangulada 
pela proibição de exportação aos EUA é algo 
importante demais para ignorar. Afinal, a economia 
digital chinesa agora está estimada em mais 
de US$ 3 trilhões, uma parcela importante do 
resultado nacional. 

Os semicondutores contam a história. Microchips 
avançados podem ser encontrados em todos 
os lugares: smartphones, termostato, veículos 
e quase todos os sistemas de armas modernas. 
Sem um fornecimento consistente de semicondutores, 
qualquer economia moderna ou militar pode parar de 
funcionar. Os legisladores chineses e empresas viram 
a proibição de 2019 nas vendas de componentes 
de tecnologia como um grande sinal de alerta.

A guerra tecnológica 
latente entre os Estados 
Unidos e China 

A boa notícia
O governo Biden provavelmente terá um tom mais 
tradicional (e previsível) nas negociações com a China, 
o que deve dar às empresas e investidores mais 
confiança na tomada de decisões. Enquanto isso, 
ambos os países estão agora buscando realocar suas 
cadeias de suprimentos a parceiros comerciais menos 
voláteis e inovando para criar uma nova produção 
doméstica. Da perspectiva dos legisladores, há 
uma motivação adicional para investir em pesquisa 
fundamental e P&D comercial. Para os investidores, 
essas prioridades podem criar oportunidades, pois 
a guerra tecnológica pode acelerar o progresso 
tecnológico. Conforme essa dissociação se desenrolar, 
será vital para os investidores identificar os vencedores 
e perdedores a nível regional, nacional e de empresa.
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Focos de conflito 
geopolítico

O risco 
Choques geopolíticos podem causar consternação dos 
investidores e agitação de curto prazo no mercado.

A má notícia 
Há vários pontos que podem levar a um conflito:

Tensões não-econômicas entre China e Estados 
Unidos
Tensões militares têm aumentado, conforme  
a China pressiona suas reivindicações territoriais 
na região, mais notadamente por meio das 
operações da Marinha americana no Mar do Sul da 
China. A guerra pura e simples é muito improvável, 
mas as movimentações recentes são preocupantes, 
já que complicam o conflito comercial e econômico.

O Oriente Médio
O conflito na região tende a espirrar na economia 
e mercados financeiros por meio dos preços do 
petróleo. A Turquia tem ativamente se estabelecido 
como um player importante na região, o que ameaça 
a Arábia Saudita, a Rússia e o Irã. Novamente, 
a guerra é improvável (exceto quanto ao conflito 
entre a Armênia e o Azerbaijão), mas a região está 
em fogo baixo e deve ser monitorada.

A estabilidade da zona do euro, União Europeia 
e Reino Unido
A Itália se mantém como um risco de separação; 
o Reino Unido ainda precisa formalizar seu divórcio 
da UE; e a Escócia expressou o desejo de deixar 
o Reino Unido.

A boa notícia
Nossa análise conclui que os impactos dos choques 
geopolíticos no mercado normalmente passam rápido 
e podem ser mitigados por meio da diversificação 
em diferentes classes de ativos e países. Também 
é fundamental avaliar a conexão entre qualquer 
conflito em potencial e os mercados financeiros 
e economias. Os preços do petróleo são um fator 
claro, assim como as cadeias de suprimentos globais. 
Os focos de conflito geopolítico provavelmente 
causarão consternação e agitação, mas não 
acreditamos que terão impactos duradouros no 
mercado, ou que atrapalhem permanentemente 
o processo de recuperação mundial. 

No fim das contas, a melhor forma de lidar com os 
riscos é ter um planejamento de investimentos baseado 
em objetivos. Dessa forma, quando vier um choque, 
é mais fácil evitar reações imediatas extremas e 
focar nos objetivos de longo prazo. Certamente, esta 
estratégia funcionou durante a crise da COVID-19.
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Como estamos 
planejando 
investir

Para guiar nossos investimentos em 2021, 
o nosso foco está em três temas principais: 
Navegar pela volatilidade; encontrar 
rendimento; e aproveitar as megatendências. 

Este é o nosso raciocínio.
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Ainda acreditamos que os títulos principais de 
renda fixa oferecem a proteção mais efetiva contra 
a volatilidade nos portfólios, mas acreditamos 
também que outras classes de ativos e veículos 
(como fundos hedge) devem ser adicionados ao mix.

Navegar pela volatilidade 

Renda fixa principal (como obrigações corporativas 
e soberanas de grau de investimento, e instrumentos 
garantidos por hipoteca de alta qualidade) ainda tem 
um papel fundamental em diversificar a exposição 
a ações. Entretanto, os títulos de renda fixa podem 
não ser tão confiáveis nesse papel de diversificação 
como em tempos anteriores. 

Neste momento, acreditamos ser melhor acrescentar 
outros tipos de proteção aos portfólios. Preferimos fundos 
hedge como um complemento à renda fixa principal. 
Em 2020, os portfólios de fundos hedge que gerenciamos 
tiveram um desempenho alinhado com títulos de renda 
fixa agregados, e daqui para a frente esperamos que os 
fundos hedge terão desempenho melhor que a renda fixa 
principal com uma volatilidade mais baixa do que o alto 
rendimento. Para fazer isso bem, estamos com o foco em 
gestores eficazes e dinâmicos que operam em áreas nicho 
do mercado (como situações especiais de ações, crédito 
estruturado, arbitragem de fusões e câmbio). Proteção 
tem a ver com gerenciar a correlação e diversificação; 
identificar fluxos de retorno diferenciados pode ajudar 
a reduzir a volatilidade. 

Fonte: J.P. Morgan Market Strategy, MSCI, Barclays, Bloomberg Finance L.P. 13 de novembro de 2020.

Retornos de portfólio: Ações vs. combinação de renda 
fixa e ações
Ao ajudar os investidores a evitar o impacto total das 
quedas do mercado, a diversificação pode ajudar o valor 
de um portfólio a se recuperar mais rápido
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Mesmo dentro do mercado de ações, alguns tipos 
de exposição podem ser menos voláteis do que 
o mercado como um todo. As empresas com fortes 
balanços e perfis de crescimento estável podem ajudar 
a proteger o capital em mercados voláteis. Até agora 
em 2020, as empresas com o melhor crescimento 
em vendas tiveram desempenho mais de 20% melhor, 
enquanto as empresas mais alavancadas tiveram 
desempenho cerca de 7% abaixo.

A volatilidade também pode expor o valor em preços 
de ativos. Se as quedas de preço forem causadas 
por acontecimentos que têm pouca probabilidade 
de interromper o processo de recuperação mundial, 
provavelmente estaremos na fila de compradores. 
A volatilidade implícita do mercado de ações ainda 
é elevada, o que cria oportunidades em notas 
estruturadas e para gestores ativos comprovados que 
têm a flexibilidade para reposicionar rapidamente os 
portfólios quando os sell-offs realmente acontecem.

Valor do portfólio  
em US$

Fevereiro de 2020: 
Pico MSCI World

23 de março de 2020: 
Portfólio do MSCI 
World perde cerca  
de US$ 35.000

28 de agosto de 2020:
Portfólio MSCI World  
se recupera

15 de julho de 2020: 
Portfólio 40/60 
se recupera

5 de agosto de 2020:
Portfólio 60/40 
se recupera

US$ 110.000

US$ 105.000

US$ 100.000

US$ 95.000

US$ 90.000

US$ 85.000

US$ 80.000

US$ 75.000

US$ 70.000

US$ 65.000

US$ 60.000
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As perspectivas parecem desoladoras para os investidores 
que buscam renda. As taxas de juros por todo o panorama 
global da renda fixa estão em baixas seculares recordes. 
25% de todos dos negócios de dívidas de grau de 
investimento estão com rendimento negativo. Um sinal dos 
tempos: Dívida grega de 10 anos é negociada a 65 pontos 
base (bps); Dívida portuguesa é negociada a 4 bps; e você 
na verdade precisa pagar à Irlanda 26 bps por ano para 
emprestar dinheiro ao país. 

O ambiente de baixo rendimento provavelmente não 
mudará logo, pois é o posicionamento atual das políticas 
dos bancos centrais em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 
o Federal Reserve associou escaladas futuras de taxas 
a resultados específicos—emprego no nível máximo e 
inflação com média de 2% ao longo do tempo. Há um longo 
caminho até que esses critérios sejam atingidos. As taxas 
de política devem permanecer próximas de zero por anos. 
Pelo fato de as taxas do Tesouro dos EUA refletirem as 
expectativas dos investidores em relação às ações futuras 
do Fed, a mudança no quadro é um argumento em direção 
a taxas mais baixas no longo prazo também. No momento, 
o mercado não está esperando que o Fed aumente as taxas 
de juros antes do fim de 2023. Enquanto isso, na Europa, 
as taxas de política têm estado negativas desde 2014 e 
espera-se que se mantenham ali pelo restante da década. 
Sim, década. Não há expectativa para um ciclo de escalada 
de taxas do Banco do Japão. 

Investidores em busca de rendimentos devem encarar 
a possibilidade de que os três principais bancos centrais 
do mundo podem não aumentar as taxas por muito, 
muito tempo.

A solução mais óbvia a este problema é que os investidores 
sejam bastante críticos em relação à quantidade de caixa 
que possuem, e considerar outros meios de aumentar 
o rendimento de suas reservas estratégicas de caixa. 
Para aumentar o rendimento na renda fixa principal, 
acreditamos que os investidores devem considerar 

Encontrar rendimento

estender levemente a duração desses investimentos 
e confiar na gestão ativa em instrumentos garantidos por 
hipoteca e partes do mercado corporativo de grau de 
investimento. Os instrumentos garantidos por hipoteca são 
particularmente atraentes, dados os fortes fundamentos 
do mercado de habitação dos EUA e orçamento familiar.

Para aumentar a renda, os investidores têm outra alavanca 
que podem puxar: aumentar o risco. Nosso espaço 
preferido para essa manobra é o mercado corporativo de 
alto rendimento, com oportunidades especialmente boas 
na camada mais alta. O índice de classificação BB dos EUA 
tem um rendimento em torno de 5%, e esperamos que 
as taxas de inadimplência já tenham chegado ao pico. 
Além disso, uma quantidade modesta de alavancagem em 
um investimento na faixa mais alta do mercado de alto 
rendimento pode aumentar o rendimento efetivo e pode 
ser adequado em certas situações. 

Para contribuintes dos EUA, os títulos de dívida pública 
municipal de alto rendimento são uma oportunidade 
atraente: o rendimento líquido dos títulos de dívida 
pública municipal de alto rendimento está muito acima 
de outros títulos no mercado que são tipicamente 
sujeitos a impostos. Claro, há um risco significativo, 
já que as restrições da COVID-19 e redução da mobilidade 
prejudicaram as receitas fiscais. Mas acreditamos que um 
gestor ativo com um processo de underwriting robusto 
pode encontrar valor. As ações preferenciais também 
oferecem o equivalente a rendimentos tributáveis 
de em torno de 5,5% e os níveis de capital bancário 
são sólidos. Do mesmo modo, certos títulos de renda 
fixa dos mercados emergentes oferecem um prêmio 
de rendimento significativo em relação a taxas livres 
de riscos. Nosso foco é em emissores corporativos de 
alta qualidade, com fluxos diversificados de receita. 
Por fim, os investidores devem considerar expandir 
suas ferramentas para além da renda fixa tradicional, 
ao considerar ativos de crédito privado, imóveis e 
infraestrutura.

Fonte: Bloomberg Finance L.P., Barclays, J.P. Morgan Corporate & Investment Bank. 27 de novembro de 2020.

Áreas selecionadas do mercado de renda fixa 
ainda oferecem renda relativamente alta
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Quais ações têm maior probabilidade de dobrar, 
triplicar, quadruplicar ou ainda mais nos próximos 
anos? Acreditamos que o melhor lugar para procurar 
são nessas três megatendências: transformação digital, 
inovação na saúde e sustentabilidade.

Por que essas três? Considere isto—nos últimos cinco 
anos, mais de 1.700 ações contribuíram para o retorno 
do índice MSCI World Index. Mas apenas 42 ações 
aumentaram sua capitalização de mercado em mais 
de quatro vezes quando faziam parte do índice. Desses 
grandes vencedores, mais de 60% vieram dos setores 
de tecnologia e saúde. Além disso, os vencedores de 
outros setores tiveram uma aura decididamente digital. 
Ressalta-se ainda que essas 42 ações (2% dos ativos) 
contribuíram para 25% do retorno do índice. 

Enquanto isso, 2020 foi um ano de avanços para 
o investimento em sustentabilidade. Apenas dê uma 
olhada no desempenho das ações de energias limpas 
e de veículos elétricos/de última geração: Subiram 
cerca de 100% e 33%, respectivamente.

Essas megatendências podem não só impulsionar 
os portfólios, mas também serem condutoras dos 
mercados nos próximos anos. Essas tendências 
provavelmente gerarão maior crescimento de lucros 
que não sejam tão dependentes de ventos cíclicos. 
A pandemia está forçando o mundo a operar na 
economia digital. Também está catalisando novas 
formas de diagnosticar e tratar doenças. O governo 
Biden provavelmente implementará políticas 
que apoiem o desenvolvimento de tecnologias 
e infraestrutura limpas. Acreditamos que essas 
megatendências ainda têm espaço para se desenvolver.

Aproveitar 
megatendências
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5 “5G for business: a 2030 market compass,” Ericsson, outubro de 2019.
6 PwC U.S. CFO Pulse Survey, 15 de junho de 2020. 

Transformação digital 
O futuro está chegando com tudo

A transformação digital foi a tendência definidora de 
mercado em 2020. Empresas, consumidores e famílias 
aprenderam como viver em um mundo online. Ainda 
assim, estamos apenas no início de uma mudança de 
longo prazo para o digital. Para entender o porquê, 
considere as implicações da atualização da infraestrutura 
para o 5G, apenas uma das transformações que estão 
ocorrendo. Em 2021, esperamos que o número de 
smartphones 5G comprados pelos consumidores dobre, 
chegando a 450 milhões. Mas, ainda que o 5G seja 
significativo para o mercado consumidor, a verdadeira 
oportunidade pode estar nas aplicações para empresas. 
 Espera-se que a produção seja responsável por 19% das 
oportunidades de receitas proporcionadas pelo 5G até 
2030, a segunda maior contribuição, ficando atrás apenas 
do setor de saúde.5

Imagine uma fábrica com 5G no futuro (não tão distante). 
Os produtos poderiam ser criados virtualmente, 
montados por robôs colaborativos sem fio, conectados 
ao 5G (“cobots”). Os funcionários poderiam usar 
habilidades de realidade aumentada (RA) por 5G para 
aprender rapidamente e executar tarefas de montagem. 
Os processos de produção podem ser supervisionados 
digitalmente. A inteligência artificial pode prever quando 
um produto precisa de manutenção. 

A produção da fábrica pode ser customizada. Dados do 
pedido do consumidor em tempo real podem informar 
o processo de produção. O consumidor poderá pedir 
a cor certa ou tamanho perfeito e o produtor pode não 
ter que cobrar uma taxa. A fábrica do futuro também 
pode ser local. A tecnologia pode reduzir as barreiras 
impostas pela inadequação de competências ou custos 
com a mão de obra.

A fábrica do futuro pode se tornar realidade antes do 
que você imagina. Veja por que:

•  A pandemia acelerou nossa mudança para 
a automação, pois os robôs não ficam doentes ou 
espalham vírus. A automação pode também levar 
a economia de custos e aumentar a produtividade, 
que são fundamentais para a recuperação do lucro.

•  As despesas de capital globais provavelmente 
aumentarão, incluindo os investimentos em 
automação. Uma recente pesquisa com diretores 
financeiros constatou que os líderes de setor 
continuam a concentrar em investimento 
em tecnologia—incluindo automação—para 
o crescimento, em vez de reduções de custo.6

•  As recentes tensões comerciais entre os Estados 
Unidos e a China incentivaram os produtores 
a localizar as suas cadeias de suprimentos.

19%

Mesmo que a vida tenha se 
tornado mais digital em 2020, 
estamos apenas começando a ver 
como a tecnologia transformará 
a produção e o consumo. 
Os investidores não devem 
ignorar essa oportunidade.

Parcela de produção das 
oportunidades de receitas 
proporcionadas pelo 5G até 2030 
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7 “The Healthcare Diagnostics Value Game,” KPMG, 2018.
8  “WHO Report on Cancer: Setting Priorities, Investing Wisely and 

Providing Care for All,” World Health Organization, 2020.
9  Anastasia Amoroso, “Precision medicine: The next trend in healthcare 

innovation,” J.P. Morgan, 20 de agosto de 2020.

Inovação em saúde
A demanda é aguda 

De fato, vemos oportunidades significativas de 
investimento em testes e diagnóstico, para COVID-19 
e muitas outras doenças. Mesmo antes da pandemia, os 
testes de laboratório foram as atividades médicas com 
maior volume nos Estados Unidos, com uma estimativa 
de 13 bilhões de testes realizados todos os anos.7 

Ainda que o coronavírus tenha estressado os sistemas 
de saúde este ano, a demanda para inovação em 
serviços de saúde tem sido clara e onipresente 
há bastante tempo. Por exemplo, de acordo com 
a Organização Mundial da Saúde, uma em cada cinco 
pessoas no mundo enfrentará um diagnóstico de 
câncer em algum momento da sua vida; uma em cada 
seis mortes no mundo são devido ao câncer.8

Agora, avanços feitos na tecnologia e produção 
da testagem do coronavírus deve permitir 
o desenvolvimento de outros testes (para a gripe, 
gravidez e mais) que estarão disponíveis em casa, 
no aeroporto ou em clínicas. Biópsias líquidas são 
ferramentas de diagnóstico médico revolucionárias 
que podem pegar plasma de um paciente e oferecer 
informações essenciais sobre o câncer e possíveis 
tratamentos. Biópsias líquidas podem custar apenas 
algumas centenas de dólares, e permitem que os 
médicos detectem algumas formas de câncer até 
um ano antes do que os outros testes. A facilidade 
de testar um paciente por meio das biópsias líquidas 
pode permitir aos oncologistas fazer tratamentos mais 
informados, e precisos.9

A pandemia demonstrou 
dolorosamente 
a necessidade de testagem 
médica rápida e escalável 
e habilidades diagnósticas 
melhores. Imagine se 
conseguíssemos testar 
cidades ou países 
inteiros de uma só vez? 
Esse futuro, também, 
está chegando a nós, 
rapidamente. 
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Sustentabilidade 
O movimento agora é mainstream 

10  “What is a circular economy and how can you invest in it?,”  
J.P. Morgan, 15 de janeiro de 2020.

11 “Circular Advantage,” Accenture Strategy, maio de 2015.
12  “Global Vertical Farming Market to Reach $12.77 Billion by 2026 at 

24.6% CAGR.” Allied Market Research. 25 de fevereiro de 2020.

O que é economia circular e por que é importante?10 

Com a atual população global de 7,8 bilhões de pessoas, 
e que deve aumentar em outros 2 bilhões até 2050, 
a pressão sobre os recursos do nosso planeta vai crescer 
exponencialmente. Na verdade, se continuarmos nesse 
caminho, até 2050, a demanda global por recursos 
excederá a capacidade do planeta em mais de 400%.11

2021 poderia ser um ponto de virada para adotar 
novas formas de maximizar os recursos. Por exemplo, 
a proibição da União Europeia aos plásticos de uso 
único deve entrar em vigor em 2021. Enquanto isso, 
os lockdowns relativos à pandemia e o desemprego 
exacerbaram preocupações relativas à insegurança 
alimentar e destacou a necessidade de aumentar 
o acesso e reduzir o desperdício.

Para tornar a produção de alimentos mais sustentável, 
o mundo está buscando a tecnologia na agricultura 
(AgTech) e usando tecnologia moderna para melhorar 
o rendimento, eficiência e sustentabilidade da produção 
tradicional de alimentos. Fazendas verticais (cultivar 
alimentos em ambientes internos em camadas verticais) 
estão recebendo muita atenção, e seu mercado deve 
aumentar cerca de seis vezes em todo o mundo entre 
2018 e 2026.12 Com esta revolução, os produtores de 
alimentos podem cultivar mais alimentos com a mesma 
quantidade de terra, e podem recriar qualquer clima do 
planeta. Você pode até cultivar manjericão em condições 
baseadas no verão de 1997, em Gênova, Itália, que 
é considerado o verão perfeito para este tempero. Uma 
economia circular não só é possível, mas também já 
está acontecendo.

O impulso para a energia renovável deve 
continuar em 2021. Estamos encontrando 
oportunidades significativas ao longo da 
cadeia de suprimentos das energias limpas 
e vemos um direcionamento global no 
sentido de desenvolver uma economia mais 
circular, principalmente no setor alimentício. 
Em uma economia circular, não há 
desperdício, pois todas as sobras da produção 
são realimentadas ao sistema e usadas para 
criar novos produtos utilizáveis.
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Abrace a 
recuperação 
global 
A pandemia e a resposta 
global a ela aceleraram as 
megatendências. Também vemos 
oportunidade em ações e renda fixa 
de mercados emergentes, e áreas 
cíclicas do mercado como ações 
industriais, materiais, construção 
e de hardware de tecnologia.

Nossas melhores 
ideias para 
investimentos 
em 2021

Posicione-se 
para os riscos 
2020 enfatizou fraquezas como 
nossa dependência de cadeias de 
suprimentos globais e fragilidade 
cibernética. As cadeias de 
suprimentos provavelmente vão 
mudar, com incentivos pelos 
legisladores para mais produção 
doméstica e desencorajando 
a dependência de fontes externas ou 
não amigáveis. Algumas empresas 
estão bem posicionadas para se 
beneficiar dessa mudança. Empresas 
tradicionais de defesa e segurança 
da tecnologia também podem se 
beneficiar de um aumento nos gastos.

Foco em ativos 
reais
Acreditamos que os bancos centrais 
serão bem-sucedidos ao alimentar 
um aumento modesto na inflação 
(mesmo se levar alguns anos). 
Os investidores devem buscar ativos 
“reais” que têm bom desempenho 
quando a inflação está subindo 
a partir de níveis baixos. Pode 
haver oportunidades em ações, 
propriedades, infraestrutura 
e commodities. Os investidores 
também devem estar posicionados 
para uma curva de rendimentos 
mais íngreme.

Navegar pela volatilidade Aproveitar megatendênciasEncontrar rendimento

Para além dos nossos principais temas, estamos 
constantemente buscando oportunidades dentro 
dos mercados para que os investidores tenham 
retornos atraentes no curto prazo. Essas são as 
nossas melhores ideias para investimentos em 2021:

Encontrar 
diamantes brutos 
Mercados negligenciados podem 
oferecer oportunidades para 
resultados superdimensionados. 
Apesar dos riscos em torno de 
finanças municipais, estamos 
positivos em relação a títulos 
municipais de alto rendimento nos 
Estados Unidos, dadas as valorizações 
atrativas e rendimentos relativos 
atraentes. Observe também que 
a indústria mundial de gaming 
continua a crescer e que o mercado 
deve passar por um ciclo de 
atualização. E muitos REITs ainda 
estão negociando a níveis estressados 
e podem apresentar oportunidades 
para alguns investidores.

Considere 
alavancagem
Os bancos centrais querem que 
você pegue um empréstimo. Em 
algumas situações, nós acreditamos 
que investir na faixa mais alta no 
mercado de alto rendimento dos 
EUA e em certos títulos corporativos 
de mercados emergentes de alta 
qualidade, com alavancagem 
modesta, pode aumentar os 
retornos, ao mesmo tempo em que 
preserva a qualidade do crédito. 
Os investidores devem consultar 
seus assessores para garantir que 
a alavancagem é indicada para eles. 

Pratique 
a diversificação 
prudente de 
moedas 
Nossa expectativa é que o dólar 
dos EUA enfraqueça modestamente 
conforme a economia global 
continua a se recuperar. 
Os investidores devem considerar 
diversificar seus portfólios 
para ganhar exposição a ativos 
denominados em outras moedas.
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O que tudo 
isso significa 
para você?

Talvez a visão mais tranquilizadora para investidores 
de longo prazo seja que o caos de 2020 não quebrou 
os blocos fundamentais dos portfólios. Ações podem 
gerar valorização de capital no longo prazo. Títulos de 
renda fixa podem oferecer um lastro para compensar 
a volatilidade inerente ao investimento em ações.

Apesar de haver desafios para investidores, estamos 
preparados para enfrentá-los. A volatilidade 
provavelmente persistirá conforme saímos da crise, 
e estamos comprometidos em encontrar amortecedores 
eficientes para os portfólios. A renda fixa principal 
pode não oferecer a mesma renda que já ofereceu 
historicamente, mas os investidores podem aumentar seu 
risco ou expandir suas ferramentas para ajudar a fechar 
a lacuna. As ações podem não oferecer os mesmos 
resultados estelares na próxima década como fizeram na 
anterior, mas um foco nas megatendências pode ajudar os 
investidores a terem um melhor desempenho.

Enquanto você busca oportunidades e enfrenta os 
desafios que 2021 trará, estaremos aqui para ajudar 
você e sua família a atingir seus objetivos financeiros.

Estamos otimistas em relação ao panorama, 
apesar dos riscos. Mas, antes de agir 
com esse tipo de otimismo, tenha uma 
estratégia de investimento sólida, de longo 
alcance, que se alinhe aos objetivos que 
você tem para você e sua família. Planejar 
holisticamente é o único meio para que 
você possa verdadeiramente construir 
e manter total confiança no seu portfólio 
de investimentos. 

para concluir
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Caso você seja uma pessoa com deficiência e precise de suporte 
adicional para acessar este material, por favor, entre em contato com 
a equipe do J.P. Morgan ou nos envie um e-mail no endereço:  
accessibility.support@jpmorgan.com para assistência. 

DEFINIÇÕES DE ÍNDICES E TERMOS. 
Observação: Os índices são apenas para fins ilustrativos, não são produtos 
de investimento e não devem ser considerados para investimento direto. 
Os índices são uma ferramenta preditiva ou comparativa inerentemente 
fraca. Todos os índices são denominados em dólares americanos, salvo 
informação em contrário.

O MSCI ACWI Index é um índice ponderado de capitalização de mercado 
ajustado ao free float, criado para medir o desempenho do mercado de ações 
em mercados desenvolvidos e emergentes. O índice compreende índices de 
23 países desenvolvidos.

O S&P Global Clean Energy Index oferece exposição líquida e negociável a 
30 empresas do mundo todo que estão envolvidas em negócios relacionados 
à energia limpa. O índice envolve um mix diversificado de empresas de 
produção de energia limpa e de equipamentos e tecnologia de energia limpa.

O índice S&P U.S. High Yield Corporate Bond BB Index foi criado para 
acompanhar o desempenho dos títulos corporativos denominados em dólar, 
emitidos por empresas em países com uma moeda oficial do G-10, excluindo 
a Europa Oriental.

O índice J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index é composto pelo do 
JPM GABI US, um índice de grau de investimento denominado em dólar, 
abrangendo classes de ativos de mercados desenvolvidos e emergentes,  
e o JPM GABI estende o índice americano para também incluir instrumentos 
de grau de investimento em múltiplas moedas.

PRINCIPAIS RISCOS. 
Este material é meramente informativo e pode informá-lo sobre alguns 
produtos e serviços oferecidos pelas empresas de gestão de patrimônio 
do J.P. Morgan, parte do JPMorgan Chase & Co. (“JPM”). Os produtos 
e serviços descritos, bem como taxas, encargos e taxas de juros 
associados estão sujeitos a mudança de acordo com os contratos da conta 
em questão e podem variar conforme a localização geográfica. Mudanças 
nas condições econômicas e de mercado, risco de taxa de juros e falta 
de liquidez podem afetar o desempenho de ações. Investimentos em 
estruturas de ações envolvem alguns fatores de risco. O investimento em 
produtos de renda fixa está sujeito a determinados riscos, incluindo riscos 
de taxa de juros, crédito, inflação, pré-pagamento e reinvestimento. Nem 
todos os produtos e serviços são oferecidos em todas as localidades. 
Leia todas as Informações Importantes.

RISCOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS. 
As visões, estratégias ou produtos discutidos neste material podem não ser 
apropriados a todas as pessoas, estando sujeitos a riscos. Investidores 
podem receber menos do que investiram e o desempenho no passado 
não é um indicativo confiável de resultados futuros. A alocação/
diversificação de ativos não garante lucro ou protege contra perdas. 
Nenhum item deste material deve ser utilizado de forma isolada com 
o objetivo de tomar uma decisão de investimento. Você deve avaliar com 
cuidado se os serviços, produtos, classes de ativos (ex.: ações, renda fixa, 
investimentos alternativos, commodities, etc.) ou se as estratégias discutidas 
são adequadas às suas necessidades. Também é necessário considerar os 
objetivos, riscos, encargos e despesas associados a um serviço, produto 
ou estratégia de investimento antes de tomar uma decisão de investimento. 
Para tal e para informações mais completas, inclusive discussões sobre os 
seus objetivos/situação, entre em contato com a sua equipe do J.P. Morgan. 

NÃO-COMPROMETIMENTO.
Algumas informações contidas neste material são consideradas confiáveis; 
entretanto, o JPM não garante a sua exatidão, confiabilidade ou completude, 

nem se responsabiliza por qualquer perda ou dano (seja direto ou indireto) 
resultante do uso de todo ou de parte deste material. Não há declaração 
ou garantia alguma referente aos cálculos, gráficos, tabelas, diagramas ou 
comentários neste material, que são fornecidos apenas com propósitos de 
ilustração/referência. As visões, opiniões, estimativas e estratégias expressas 
neste material constituem nossa avaliação com base nas atuais condições 
de mercado e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. O JPM não 
assume qualquer obrigação de atualizar as informações neste material 
caso essas venham a mudar. Visões, opiniões, estimativas e estratégias 
expressas no presente documento podem diferir daquelas expressas por 
outras áreas do JPM, visões expressas em outros contextos e este material 
não deve ser considerado como um relatório de pesquisa. Os resultados 
e riscos projetados estão embasados exclusivamente nos exemplos 
hipotéticos citados, e resultados e riscos reais poderão variar dependendo 
das condições específicas. Declarações prospectivas não devem ser 
consideradas garantias ou proteções para eventos futuros.
Este documento não deve ser interpretado como resultando em algum 
dever de diligência ou relacionamento de consultoria com você ou  
algum terceiro. Nada neste documento deve ser entendido como uma oferta, 
solicitação, recomendação ou assessoria (seja financeira, contábil, jurídica, 
fiscal ou outros) dada pelo J.P. Morgan e/ou seus diretores ou empregados, 
independentemente de esta comunicação ter sido fornecida por solicitação 
sua. O J.P. Morgan e suas coligadas e empregados não oferecem assessoria 
fiscal, jurídica ou contábil. Você deve consultar os seus próprios assessores 
fiscais, jurídicos ou contábeis antes de efetuar alguma transação financeira.

PESSOA JURÍDICA, MARCA E INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS
Nos Estados Unidos, contas de depósito bancário e serviços relacionados, 
tais como contas correntes, investimentos e empréstimos bancários, 
são oferecidos por JPMorgan Chase Bank, N.A. Associado à FDIC. 
JPMorgan Chase Bank, N.A. e suas afiliadas (coletivamente “JPMCB”) 
oferecem produtos de investimento, que podem incluir custódia e contas 
de investimento geridas pelo banco, como parte de seus produtos de trust 
e fiduciários. Outros produtos e serviços de investimento, tais como contas 
de consultoria e corretagem, são oferecidos por J.P. Morgan Securities 
LLC (“JPMS”), associado da FINRA e SIPC. Anuidades estão disponíveis 
por meio da Chase Insurance Agency, Inc. (CIA), uma agência de seguros 
licenciada, operando como Chase Insurance Agency Services, Inc., na 
Flórida. JPMCB, JPMS e CIA são empresas coligadas sob o controle comum 
do JPM. Os produtos não estão disponíveis em todos os estados. Em 
Luxemburgo, este material é emitido pelo J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A (JPMBL), com sede à European Bank and Business Centre, 6 route 
de Treves, L-2633, Senningerberg, Luxemburgo. R.C.S Luxembourg 
B10.958. Autorizado e regulamentado pela Comissão de Vigilância do Setor 
Financeiro (a CSSF) e sob supervisão conjunta do Banco Central Europeu 
(o BCE) e a CSSF. O J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. é uma instituição 
de crédito autorizada em consonância com a Lei de 5 de abril de 1993. No 
Reino Unido, este material é emitido pelo J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A– Filial Londresn. Até a efetivação do Brexit (sendo Brexit o termo 
aplicado à saída do Reino Unido da União Europeia, conforme o Artigo 50 
do Tratado da União Europeia ou, se no futuro, perder sua aptidão de atuar 
como passaporte de serviços financeiros entre o Reino Unido e o restante 
dos Estados Econômicos Europeus), o J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A - 
Filial Londres sujeita-se à regulação limitada pela Financial Conduct Authority 
(Autoridade de Condutas Financeiras) e a Prudential Regulation Authority 
(a Autoridade de Regulamentação Prudencial). Disponibilizaremos os 
detalhes sobre a extensão de nossa regulação pelas entidades supracitadas 
mediante solicitação. Ocorrendo o Brexit, no Reino Unido, o J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A– Filial Londres é uma instituição credenciada pela Prudential 
Regulation Authority, sujeita à regulação pela Financial Conduct Authority 
e regulação limitada pela Prudential Regulation Authority. Disponibilizaremos 
os detalhes sobre a extensão de nossa regulação pela Prudential Regulation 
Authority mediante solicitação. Na Espanha, este material é distribuído 
pelo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Filial da Espanha, com sede 
em Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madri, Espanha. O J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., Filial da Espanha está registrado sob o número 
1516 no cadastro administrativo do Banco da Espanha e supervisionado 

pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários da Espanha 
(a CNMV). Na Alemanha, este material é distribuído pelo J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., Filial Frankfurt, com sede à 1 (TaunusTurm), 
60310 Frankfurt, Alemanha, sob supervisão conjunta da Comissão de 
Vigilância do Setor Financeiro (a CSSF) e do Banco Central Europeu 
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Luxembourg, Copenhagen Br, filial do J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
também está sujeito à supervisão de Finanstilsynet (Danish FSA) e registrado 
no Finanstilsynet como um escritório do J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 
sob o código 29009. Na Suécia, este material é distribuído por J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A. - Stockholm Bankfilial, com escritório registrado 
à: Hamngatan 15, Stockholm, 11147, Sweden. J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. - Stockholm Bankfilial é autorizado e regulamentado pela Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e supervisionado em conjunto pelo 
Banco Central Europeu (BCE) e a CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 
Stockholm Branch também está sujeito à supervisão de Finansinspektionen 
(Swedish FSA). Registrado no Finansinspektionen como um escritório do 
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Na França, este material é distribuído 
por JPMorgan Chase Bank, N.A. (“JPMCB”), escritório de Paris, que 
é regulamentado pelas autoridades bancárias francesas Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution and Autorité des Marchés Financiers. Na Suíça, 
este material é distribuído por J.P. Morgan (Suisse) SA, que é regulamentado 
na Suíça pela Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Em Hong Kong, este material é distribuído por JPMCB, filial Hong Kong. 
JPMCB, filial Hong Kong é regulada pela Hong Kong Monetary Authority 
e pela Securities and Futures Commission of Hong Kong. Em Hong Kong, 
deixaremos de usar os seus dados pessoais para fins de marketing, sem 
custo, mediante a sua solicitação. Em Singapura, este material é distribuído 
por JPMCB, filial Singapura. JPMCB, filial Singapura é regulada pela 
Monetary Authority of Singapore. Os serviços de corretagem e consultoria 
e serviços de gestão discricionária de investimentos são prestados por 
JPMCB, filial Hong Kong/Singapura (conforme informado a você). Os serviços 
bancários e de custódia são prestados a você por JPMCB, filial Singapura. 
O conteúdo deste documento não foi analisado por nenhuma autoridade 
regulatória em Hong Kong, Singapura ou quaisquer outras jurisdições. Sugere-
se ter cautela em relação a este documento. Caso tenha alguma dúvida 
com relação ao conteúdo deste documento, você deve obter assessoria 
profissional independente. Para os materiais que constituem anúncios de 
produtos conforme as leis Securities and Futures Act e Financial Advisers Act, 
este anúncio não foi revisado pela Monetary Authority of Singapore. JPMorgan 
Chase Bank, N.A. é uma associação bancária nacional, constituída conforme 
as leis dos Estados Unidos, sendo uma pessoa jurídica, a responsabilidade 
cível dos acionistas é limitada. Em relação aos países da América Latina, 
a distribuição deste material pode estar restrita em algumas jurisdições. 
Podemos oferecer e/ou vender valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros que podem não estar registrados em, e que não estejam sujeitos a 
uma oferta pública mediante as leis ou outros instrumentos de regulamentação 
de valores mobiliários ou outras normas financeiras em seu país. Esses valores 
mobiliários ou instrumentos são oferecidos e/ou vendidos apenas de forma 
privada. Qualquer comunicação de nossa parte em relação a esses valores 
mobiliários ou instrumentos, incluindo, sem limitação, a entrega de prospectos, 
cartas de intenções ou outros documentos de ofertas, não constituindo de 
nossa parte uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de 
quaisquer valores mobiliários ou instrumentos em qualquer jurisdição na qual 
essa oferta ou solicitação seja ilegal. Além disso, esses valores mobiliários ou 
instrumentos podem estar sujeitos a determinadas restrições regulamentares 
ou contratuais na transferência subsequente por você e você é o único 
responsável por verificar e cumprir essas restrições. Caso este conteúdo faça 
referência a um fundo, o fundo pode não ser oferecido publicamente em países 
da América Latina sem registro prévio dos valores mobiliários desse fundo 
em conformidade com as leis da jurisdição correspondente. É vedada a oferta 
pública de qualquer valor mobiliário, incluindo as ações do fundo, sem registro 
prévio na CVM - Comissão de Valores Mobiliários Brasileira. Alguns produtos 
e serviços contidos nos materiais não podem ser oferecidos atualmente pelas 
plataformas brasileira e mexicana.

Na Austrália, J.P. Morgan Chase Bank, N.A. (JPMCBNA)(ABN 43 074 112 
011/AFS Licença No: 238367) é regulado pela Australian Securities and 
Investment Commission e a Australian Prudential Regulation Authority. 
O material fornecido pelo JPMCBNA na Austrália é destinado apenas 
a "clientes institucionais". Para os fins deste parágrafo, o termo "cliente 
institucional" tem o significado dado na seção 761G da Corporations Act 
2001 (Cth). Por favor, informe-nos caso não seja um "cliente institucional" 
atualmente ou caso deixe de sê-lo em algum momento no futuro. 

JPMS é uma empresa estrangeira registrada (além-mar) (ARBN 109293610) 
constituída em Delaware, EUA. Conforme as exigências de licenciamento 
de serviços financeiros da Austrália, para se prestar serviços financeiros 
na Austrália é necessário ter um provedor de serviços financeiros, como 
J.P. Morgan Securities LLC (JPMS) para se obter a devida licença (Australian 
Financial Services Licence - AFSL), a menos que haja alguma isenção 
aplicável. A JPMS é isenta da exigência de possuir uma AFSL pela lei 
Corporations Act 2001 (Cth) (Act) para os serviços financeiros que 
presta a você e é regulada pela SEC, FINRA e CFTC, sob a legislação 
dos EUA, que difere da legislação australiana. O material fornecido 
pela JPMS na Austrália é destinada apenas a "clientes institucionais". 
A informação fornecida neste material não pretende ser, e não deve ser, 
distribuída ou passada adiante, direta ou indiretamente, a qualquer outra 
classe de pessoas na Austrália. Para os fins deste parágrafo, o termo 
"cliente institucional" tem o significado dado na seção 761G da Lei. Por 
favor, informe-nos imediatamente caso não seja um "cliente institucional" 
atualmente ou caso deixe de sê-lo em algum momento no futuro.

Este material não foi preparado especificamente para investidores 
australianos. Este material:
•  Pode conter referências a valores em dólar que não sejam dólares 

australianos;
•  Pode conter informações financeiras que não tenham sido elaboradas em 

conformidade com as práticas ou leis australianas;
•  Pode não endereçar os riscos associados a se investir em investimentos 

em moeda estrangeira; e
• Não abordar questões tributárias da Austrália.

Referências a “J.P. Morgan” são ao JPM e subsidiárias e coligadas no 
mundo todo. “J.P. Morgan Private Bank” é o nome da marca dos negócios 
de private banking conduzidos pelo JPM. Este material é para o seu uso 
pessoal e não deve ser circulado ou utilizado por alguma outra pessoa, 
ou copiado para uso não pessoal, sem a nossa permissão. Em caso de 
dúvidas ou se não desejar mais receber estes comunicados, entre em 
contato com a sua equipe do J.P. Morgan. 
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