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No cenário global, 2023 deve ser um ano desafiador, 
com taxas de juros ainda em alta e perspectiva de 
desaceleração da atividade. Pelo lado inflacionário, 
observamos melhora no curto prazo, porém, ainda em 
níveis desconfortáveis. 

Tais desafios no ambiente externo contribuem para 
tornar o quadro brasileiro mais nebuloso. A trajetória das 
contas públicas será fundamental para determinar o 
cenário à frente, especialmente para a condução da 
política monetária. Por fim, esperamos continuidade no 
movimento de alívio na inflação local.

Boa leitura.

Sumário

Cenário Internacional 

Cenário Local

Renda Fixa 

Crédito Privado 

Infraestrutura

Fundos Imobiliários 

Renda Variável 

Multimercados 

Investimento no Exterior 

Projeções

03
05
07
08
09
10
11
12
13
14

Perspectiva Anual



Perspectiva 
Anual
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tradição se encontram

1 Dificuldades para a economia 
global devem prosseguir em 2023

O ano de 2022 foi marcado por condições 

desafiadoras no cenário internacional. A 

inflação global acelerou de forma 

importante, provocando resposta firme 

dos bancos centrais e afetando, assim, as 

expectativas de crescimento econômico. 

O tensionamento geopolítico e a 

dinâmica do Covid-19 na China também 

influenciaram desfavoravelmente a 

economia global. O contexto para o ano 

de 2023, pelo menos no seu início, parece 

similar. A inflação mostra sinais de 

inflexão, mas ainda está em nível elevado 

e deve retornar às metas somente em 

2024. O aperto na política monetária 

encontra-se em estágio avançado, 

restando, porém, alguma elevação das 

taxas de juros para 2023. A geopolítica 

continua um tema sensível, 

especialmente para a Europa, enquanto o 

Covid-19 segue relevante para a 

economia chinesa. Nessas condições, é 

esperada desaceleração da economia 

global.

O aumento da inflação global foi ex-

pressivo e refletiu diferentes fatores.

A organização das cadeias produtivas foi 
fortemente afetada pela pandemia e, 
posteriormente, pela Guerra na Ucrânia. Um 
dos efeitos visíveis foi o acentuado aumento 
dos preços de insumos. Já o impacto da 
política econômica expansionista foi 
substancial, se propagando até hoje, a 
despeito do processo de retirada dos 
estímulos. Adicionalmente, questões 
estruturais benignas para a inflação nas 
últimas décadas, como a inserção chinesa no 
mercado global e a globalização, parecem 
hoje ter efeito menor ou até mesmo indo na 
direção oposta. 
Os bancos centrais responderam com 
relevante aumento das taxas de juros, 
superando as expectativas iniciais. Nos EUA o 
Fed levou os juros até 4,25% - 4,50%, 
enquanto na Zona do Euro o ECB trouxe a taxa 
de juros para 2,0%. Em 2023, essas taxas 
devem atingir níveis próximos de 5,0% e 3,0% 
nos EUA e na Zona do Euro, respectivamente. 
Evidentemente, esse movimento teve efeito 
de redução do crescimento esperado para a 
economia global.

Para 2023, espera-se desaceleração da in-

flação, refletindo a contribuição de (i) cadeias
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produtivas normalizadas, (ii) preços de commodities mais comportados e (iii) política monetária 

mais apertada. Esse movimento deverá ser gradual, portanto, a inflação ainda deve encerrar o ano 

acima das metas; um retorno para nível próximo das metas deverá ser atingido somente em 

2024. Em torno deste cenário, o balanço de riscos ainda parece inclinado para o lado altista de 

inflação e, dessa forma, para uma resposta de política monetária mais incisiva do que a 

atualmente esperada.

A geopolítica também teve influência relevante sobre o ambiente macroeconômico, 
principalmente pela Guerra na Ucrânia. Um destaque foi o aumento do preço das commodities, 
especialmente energéticas e agrícolas. Na Europa, houve impactos importantes nos níveis de 
confiança e na matriz energética, mais dependente do gás natural russo. Antecipar os próximos 
passos deste conflito é tarefa complexa; assumindo a continuidade do tensionamento em 2023, os 
canais de contágio para a economia global deverão ser similares, ainda que os países tenham se 
adaptado de alguma maneira a essa situação.

Espera-se que as principais economias exibam performance 

mais fraca em 2023, com um crescimento global próximo 

de 2,0%, ante os 3,0% projetados para 2022.

A Covid-19 deverá permanecer um tópico relevante na China, onde o governo mantém uma diretriz 

de política sanitária rígida. Em 2022, o impacto das medidas restritivas foi mais severo no segundo 

trimestre, quando provocou forte contração da atividade. Ao final de 2022, o governo indicou a 

disposição para um relaxamento dessa diretriz, algo que deverá se intensificar durante 2023 e afetar 

positivamente a atividade econômica. No entanto, existe a possibilidade de que aumentos de casos 

levem a uma reversão, ainda que parcial, desse relaxamento, o que pode trazer alguma 

desaceleração na economia. 

Nesse ambiente, espera-se que as principais economias exibam performance mais fraca em 2023, 
com um crescimento global próximo de 2,0%, ante os 3,0% projetados para 2022. Nos EUA, o PIB 
deve crescer ao redor de 0,5%, com possibilidade de recessão em algum momento. Na Zona do Euro, 
há expectativa de recessão, com um consenso de variação marginalmente negativa para o PIB. Por 
fim, espera-se um crescimento pouco abaixo de 5,0% para a China, refletindo, além da Covid-19 e das 
exportações para os países desenvolvidos, a contribuição desfavorável do setor imobiliário chinês.

Onde evolução e
tradição se encontram
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2 Percurso desafiador para a 
economia brasileira em 2023

A economia brasileira enfrentará desafios importantes em 2023. O cenário externo mostra-se 

difícil, enquanto as perspectivas para as contas públicas serão fundamentais para a conjuntura não 

só de 2023, mas também para os anos seguintes. Já o Banco Central deverá manter o modo 

restritivo de política monetária por tempo suficiente para a convergência da inflação de volta para 

as metas.

O cenário internacional ainda se mostra desafiador e as implicações para o Brasil devem passar por 
menor impulso para exportações, acomodação dos preços de commodities - ainda que mantidos os 
patamares historicamente elevados -, e condições financeiras mais apertadas, com maior aversão a 
risco e menor liquidez. 

Onde evolução e
tradição se encontram
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pressionada, a inflação apresentou melhora ao 
longo do segundo semestre; ainda que isso 
reflita medidas do governo de alívio nos preços 
de energia, o núcleo do IPCA também 
desacelerou. Para 2023 e 2024, esperamos uma 
evolução favorável, com a inflação caminhando 
gradualmente para níveis próximos da meta. 
Além dos efeitos da política monetária sobre a 
atividade e as expectativas de inflação, essa 
projeção considera a reorganização por 
completo das cadeias produtivas e uma 
acomodação da taxa de câmbio e dos preços das 
commodities. 

Caso a evolução do cenário mostre-se alinhada 

com as nossas premissas, acreditamos que o 

Banco Central inicie um ciclo de redução 

gradual da taxa Selic ao longo do segundo 

semestre. Nosso cenário base tem a previsão de 

Selic em 11,75% no final de 2023, com 

diminuição adicional dos juros ao longo de 2024 

e a taxa Selic então retornando para um 

patamar mais alinhado com aquele considerado 

de equilíbrio. 

Em torno deste cenário para os juros, existem 

riscos em ambas as direções. Eventual 

desaceleração global mais forte, com efeito 

sobre preços de commodities, e/ou 

desaquecimento doméstico mais intenso 

poderiam levar a uma desinflação mais rápida 

e, consequentemente, a um ciclo de redução 

dos juros mais célere. Por outro lado, uma 

deterioração das contas públicas poderia 

provocar elevação das expectativas de inflação 

e depreciação da taxa de câmbio; neste 

ambiente, o Banco Central poderia ter que 

manter os juros estáveis em 13,75% por mais 

tempo.

Da ótica interna, as perspectivas fiscais serão 

determinantes para o ambiente de negócios, 

afetando as projeções econômicas e a 

performance dos ativos locais. Alguns pontos 

merecem atenção especial no período pós 

eleição presidencial. A chamada PEC da 

Transição, atualmente sendo discutida no 

Congresso, permite gastos acima do nível 

determinado pela regra do teto dos gastos, em 

larga medida para acomodar o aumento dos 

desembolsos do programa federal de 

transferência de renda. Para frente, é 

importante acompanhar sinais e propostas da 

nova equipe econômica que afetem a condução 

da política fiscal; alguns merecem destaque, 

como o ajuste no arcabouço de regras fiscais e a 

formulação de uma reforma tributária.

Sobre a política monetária, esperamos a 

continuidade do modo restritivo por um tempo 

relativamente longo. Após o Banco Central 

elevar os juros até 13,75%, esperamos 

estabilidade da taxa Selic pelo menos até o 

final do primeiro semestre de 2023, buscando 

desaquecimento da atividade econômica e 

ancoragem das expectativas de inflação. Nesse 

contexto, esperamos uma desaceleração da 

economia no ano, com o PIB passando de cerca 

de 3,0% em 2022 para algo em torno de 1,0% 

em 2023. Os efeitos do cenário externo 

também devem pesar na dinâmica da 

atividade, ressaltando também que parte dos 

elementos por detrás da surpresa positiva do 

PIB em 2022, como o processo de reabertura 

da economia pós pandemia e o aquecimento 

do mercado de trabalho, deverão ter menos 

relevância à frente. 

Para a inflação, antecipamos continuidade da

desaceleração. Após passar boa parte de 2022

Onde evolução e
tradição se encontram
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3 Renda fixa tem atratividade, 
apesar das incertezas 

O ano de 2023 deve apresentar retornos atrativos para a Renda Fixa, dado o atual patamar da taxa 

Selic e a perspectiva de manutenção em níveis elevados por um período relativamente longo.

Como as condições financeiras partem de um ponto restritivo, podemos ver algum alívio nos juros 

ao longo do ano, a depender da evolução das contas públicas. Entretanto, o cenário global

desafiador e as incertezas locais aumentam o risco para os investimentos em Renda Fixa.

Como as condições financeiras partem de um ponto 

restritivo, podemos ver algum alívio nos juros ao longo do 

ano, a depender da evolução das contas públicas.

Para os ativos pré-fixados, observamos

prêmios relativamente elevados. Por 

outro lado, a inflação implícita também se

mostra elevada, tornando os ativos

indexados ao IPCA relativamente menos 

atrativos.

No entanto, nossa visão para estratégias 

mais ativas é de cautela, dada a elevada 

incerteza em relação ao panorama fiscal, 

que pode afetar o comportamento das 

curvas de juros e inclusive gerar impacto

sobre a trajetória dos juros básicos. Uma 

piora na perspectiva para as contas públicas 

pode fazer com que os cortes de juros 

demorem mais para ocorrer e que 

aconteçam de maneira mais gradual. 

Onde evolução e
tradição se encontram

07



Perspectiva 
Anual

Crédito Privado

4 Cenário construtivo para 
crédito privado

A expectativa de manutenção da taxa de juros em níveis 

elevados deve manter o fluxo comprador para a classe.

Continuamos mantendo nossa visão 

construtiva para os ativos de crédito privado.

A qualidade creditícia dos emissores segue 

favorável e não deve ser afetada de modo mais 

acentuado pela esperada desaceleração da 

economia. Adicionalmente, a expectativa de

manutenção da taxa de juros em níveis elevados 

deve manter o fluxo comprador para a classe.

Vale lembrar que, historicamente, os títulos 

privados com qualidade de crédito elevada 

apresentavam spreads médios bastante 

inferiores aos atuais. 

Dessa forma, a visão positiva para ativos de 

crédito é sustentada por argumentos

fundamentalistas, técnicos e pelos atuais níveis 

de spread. 

Onde evolução e
tradição se encontram
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A classe deve ser favorecida por sólida qualidade de crédito dos 

papéis, spreads em patamares atrativos e fluxo comprador, 

dado o nível de juros reais atrativo. 

Em relação às debêntures incentivadas de infraestrutura, também temos visão construtiva. 

Nos últimos meses, esses títulos enfrentaram um quadro desafiador por conta de períodos de deflação e 

de um excesso de oferta de papéis na indústria, que resultou em fluxo de venda e em alta dos spreads de 

crédito. Reforçamos, porém, que esse movimento tem caráter temporário e parece já estar sendo 

revertido. 

A qualidade de crédito dos papéis segue bastante sólida e os spreads estão agora em patamares mais 

atrativos. Além disso, a classe deve ser favorecida pelo fluxo comprador, dado o nível de juros reais 

atrativo.

5 Debêntures incentivadas devem 
ser favorecidas

Onde evolução e
tradição se encontram
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Visão positiva para os fundos 
imobiliários, em diversos segmentos

Para a classe de fundos imobiliários,

mantemos uma visão positiva.

De modo geral, observamos um nível de

ocupação saudável em edifícios

corporativos em áreas centrais de polos

econômicos importantes do Brasil. Para

além dessas áreas já valorizadas, também

temos observado vacância em queda.

Os fundos de papéis, compostos por 
títulos atrelados ao setor imobiliário 
(CRIs), devem manter a atual tendência 
positiva, dado o patamar ainda elevado 
das taxas de juros ao longo do ano. 

Para os chamados fundos “de tijolo” 

(baseados em imóveis comerciais), a

perspectiva é de valorização, dada a 

expectativa de queda de juros a partir de 

meados do ano. 

O setor de Shoppings deve manter a tendência 

favorável, em linha com a recuperação do 

consumo, que segue a reabertura da economia 

pós-covid. 

Por fim, para o segmento de Logística, a

perspectiva também é positiva, dado o 

crescimento estrutural do e-commerce. 

De modo geral, observamos um nível de ocupação

saudável em edifícios corporativos em áreas centrais

de polos econômicos importantes do Brasil, 

sustentando uma visão positiva para os fundos 

imobiliários em geral.

Onde evolução e
tradição se encontram
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Cenário para Bolsa apresenta incertezas

Para o mercado de renda variável, o cenário apresenta incertezas. 

No mercado internacional, ainda observamos com cautela a trajetória da inflação e a perspectiva de 

desaceleração da atividade econômica global. Por outro lado, julgamos que qualquer melhora nas

projeções de crescimento, especialmente da economia chinesa, pode ser um fator de

descompressão, benéfico para o mercado acionário internacional.

O Brasil apresenta algumas vantagens em relação aos demais pares emergentes, dado o ponto 

mais favorável do ciclo em que nos encontramos, inclusive com o processo de aperto monetário já

encerrado. Uma grande parcela dos setores de commodities em nossa Bolsa pode ser beneficiada

por um contexto de reabertura na China.

No entanto, temos uma elevada incerteza no cenário doméstico, principalmente por conta da 

condução da política fiscal.

Em relação aos preços, enxergamos valor no

mercado local, com níveis de preço atrativos

quando comparados aos níveis históricos.

Porém, reconhecemos que, a depender do 

desenho da política fiscal, do nível de atividade e

do comportamento da taxa de juros ao longo de

2023, podemos ver alguma revisão para abaixo 

nos lucros projetados das empresas, o que

pode ter impacto na trajetória da Bolsa para o 

próximo ano.

O Brasil apresenta algumas vantagens em relação aos

demais pares emergentes, dado o ponto mais favorável 

do ciclo em que nos encontramos.

Onde evolução e
tradição se encontram
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8 Multimercados podem se beneficiar 
de diversificação e volatilidade

Consideramos os fundos multimercados como uma alternativa atrativa dentro do cenário desafiador 

que se desenha para 2023, tanto do ponto de vista global, com inflação ainda elevada, taxas de juros

em elevação e perspectiva de desaceleração da atividade econômica, como do ponto de vista local, 

com incertezas na condução da política fiscal.

Os fundos multimercados permitem uma exposição a diferentes classes de ativos, locais e globais, 

sem que os retornos dependam de uma tendência direcional clara. Dessa maneira, podem se 

beneficiar da incerteza e da elevada volatilidade esperada para os mercados ao longo de 2023.

Onde evolução e
tradição se encontram
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No campo das ações internacionais observamos um cenário

desafiador. Em termos de precificação, porém, os mercados já 

refletem cenários relativamente negativos, o que pode abrir 

espaço para recuperação em algum momento. 

No campo das ações internacionais observamos um cenário desafiador. Nos EUA, esperamos algum 

recuo da inflação, porém ainda em níveis acima da meta, o que deve manter os juros altos por mais 

tempo. Para a China, as projeções apontam para a desaceleração da atividade frente a anos anteriores, 

dada a queda na confiança dos consumidores e na atividade do setor imobiliário. Na Europa, as

perspectivas caminham no sentido mais negativo, de forma que esperamos uma combinação de 

recessão com pressões inflacionárias ainda presentes. 

Em termos de precificação, porém, os mercados de ações internacionais já refletem cenários 

relativamente negativos, o que pode abrir espaço para recuperação em algum momento. Nesse

sentido, é essencial acompanhar a magnitude da retração da atividade econômica e seu impacto 

nos resultados das empresas, além da trajetória adicional de alta nos juros que deve ocorrer ao 

longo de 2023. 

Onde evolução e
tradição se encontram
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10 Projeções

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Atividade Econômica

PIB (%) 1,3 1,8 1,2 (3,9) 4,6 3,0 1,0

Taxa de Desemprego (%, média ano) 12,9 12,4 12,0 13,5 13,5 9,5 9,6

Fonte: IBGE, BCB, MDCI. Elaboração: SAM Brasil

Onde evolução e
tradição se encontram
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Inflação e Taxa de Juros

IPCA (%) 2,9 3,7 4,3 4,5 10,1 5,5 5,0

Taxa Selic (%, final de ano) 7,0 6,5 4,5 2,0 9,3 13,75 11,75

Taxa de Câmbio e Contas Externas

Taxa de Câmbio R$/US$ (média anual) 3,3 3,9 4,1 5,1 5,4 5,2 5,3

Balança Comercial (US$ bi) 56 47 35 50 61 62 59

Conta Corrente (% do PIB) (1,1) (2,9) (3,6) (1,7) (1,7) (3,1) (2,2)

Investimento direto no país (% do PIB) 3,4 4,3 3,8 2,6 2,9 3,5 3,3

Fiscal

Resultado primário do setor público (% do PIB) (1,8) (1,7) (1,1) (9,4) 0,7 1,0 (1,0)

Dívida bruta do Governo geral (% do PIB) 73,7 75,3 74,4 88,6 80,3 77,3 80,7
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