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O ZEITGEIST EM 2021 

Obs: As traduções para o Português da maioria das frases abaixo foram feitas livremente pelo autor. 

Zeitgeist /ˈtsītˌɡīst,ˈzītˌɡīst/. Palavra alemã. O espírito ou humor particular de um determinado período 

da história, demonstrado pelas ideias e crenças daquele tempo. 

Ao longo de 2021, reuni diversos artigos que me chamaram a atenção. Passei as últimas 

semanas revendo o que tinha acontecido, e compilei num texto, junto aos meus comentários, os temas 

que mais se destacaram.  

A PANDEMIA, VARIANTES E POLÊMICAS 

O segundo ano da pandemia foi inaugurado com muita esperança. No dia 17 de janeiro, Monica 

Calazans, enfermeira de 54 anos do Hospital Emílio Ribas, tornou-se a primeira brasileira a receber 

uma vacina contra a covid-19 no Brasil.[1] 

 
Monica Calazans sendo vacinada em São Paulo. (Foto: Amanda Perobelli/Reuters) 

“Tenho orgulho de ser enfermeira da UTI do Emílio Ribas. Espero que a população acredite na vacina. 

Falo isso como brasileira, mulher e negra. Vamos pensar em quantas pessoas e quantas famílias 

perdemos, eu quase perdi um irmão para covid-19. É isso que a gente estava esperando para poder 

voltar à vida normal”. – Monica imaginava, como todos nós, que a vida “normal” estava logo à frente. 
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No entanto, o pior momento da pandemia no país ainda estava adiante. Ainda em janeiro, os 

hospitais de Manaus se viram diante de uma crise sem precedentes, na falta de oxigênio medicinal 

para atender a demanda dos pacientes internados, seis vezes maior do que a habitual. Artistas e 

empresas se mobilizaram para enviar cilindros para a região, e os governos se mobilizaram para 

instalar usinas de oxigênio em localidades espalhadas pela região.[2] 

“Estão relatando efusivamente que o oxigênio acabou (...) Há informações de que uma ala inteira de 

pacientes morreu sem ar”. – Jesem Orellana, da Fiocruz-Amazônia 

 
Familiares e amigos de pacientes hospitalizados se reúnem para comprar oxigênio e encher 

botijões em Manaus. (Foto: Bruno Kelly/Reuters) 

Foi apenas em abril que o Brasil viu o seu pico em número de mortos, e em junho que finalmente 

deixamos para trás o pico de novos casos diários. O ano de 2021 se encerrou com 619.052 óbitos 

notificados decorrentes de covid-19 desde o início da pandemia, que vitimou 0,29% da população 

nacional. 

“O governo só enterra o Zé Gotinha se for muito burro”.  

– Darlan Rosa, criador do mascote brasileiro da vacina 

 

O país não teve bom desempenho no combate à pandemia, ao consideramos o número de 

mortes ponderado pela população. Os motivos apontados são dos mais variados: o atraso na 

vacinação, o pouco respeito pelos limites à circulação, o empobrecimento da população, as limitações 
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fiscais do país. Mas o fato é que tivemos 2.902 mortes por milhão de habitantes até o fim de 2021. 

Este é o segundo pior índice na América Latina, perdendo para os peruanos, e o 12º pior índice do 

mundo, em um país conhecido pela força de suas campanhas de vacinação e pela universalidade de 

seu serviço de saúde pública.[3] 

No fim do ano, a pandemia parecia estar em vias de tornar-se controlada, tanto no Brasil quanto 

no mundo. Mas nas últimas semanas de novembro, a África do Sul alertou a OMS a respeito de uma 

nova variante identificada em vinte e dois casos, principalmente na região de Gauteng. A linhagem 

nova apresentava muitas mutações, o que aumentava as chances de que fosse capaz de romper a 

barreira vacinal. Foi batizada, pela Organização Mundial da Saúde, de ômicron. 

 
Fila de vacinação na África do Sul. (Foto: Reuters) 

A mídia inicialmente batizou as variantes do vírus pelo país em termos geográficos, onde foram 

identificados os primeiros casos – “vírus chinês” ou “variante indiana” foram nomes comuns. No 

entanto, diante de acusações de xenofobia e racismo, a mídia e as organizações recuaram e passaram 

a identificar as linhagens mais prevalentes a partir de letras gregas: Alfa, Beta, Gama, Delta, Mu e daí 

por diante. 

Quando surgiu a nova variante na África do Sul, a lógica ditaria que seu nome de batismo seria 

“Nu”, na sequência do alfabeto grego. Mas os técnicos acharam que “Nu” seria muito similar a “new” 

(novo, em inglês), o que poderia confundir o público a respeito de um “novo coronavírus”. Decidiram 

então que passariam à próxima letra, “Xi”. A grande questão é que “Xi” também pertence a Xi Jinping, 

o líder da China; e milhares de outras pessoas de ascendência chinesa. A OMS decidiu então “pular” 

mais uma letra, e foram direto para a incontroversa “Ômicron”. Mas em tempos polarizados como os 

atuais, nada é incontroverso.[4] 
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“Se a OMS está com tanto medo do Partido Comunista da China, como é que podemos confiar [que a 

OMS] irá denunciá-los na próxima vez que tentarem abafar uma pandemia catastrófica global?” (Ted 

Cruz, senador republicano do Texas) 

O ano de 2021 se encerra com a nova variante se espalhando rapidamente mundo afora. A nova 

variante vem se provando capaz de reinfectar imunizados. Ao mesmo tempo, seus efeitos parecem 

ser bem mais moderados do que os das variantes anteriores. A esperança é que a nova onda se prove 

tão menos letal que seja a salvação, tornando os efeitos da Covid semelhantes àqueles de uma gripe 

sazonal.[5] 

“Como todas as pessoas da saúde pública têm falado, ela vai se espalhar pela população. Às vezes, 

um incêndio relâmpago pode queimar muito rapidamente e acabar se apagando” (Dr. David Ho, 

virologista e professor da Universidade de Columbia). 

Referências 

[1] Enfermeira de SP é a primeira pessoa vacinada contra covid-19 no Brasil (https://exame.com/brasil/enfermeira-de-

sp-e-a-primeira-pessoa-vacinada-contra-covid-19-no-brasil/) 

[2] Crise do oxigênio: um mês após colapso em hospitais, Manaus ainda depende de doações do insumo 

(https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/02/14/crise-do-oxigenio-um-mes-apos-colapso-em-hospitais-

manaus-ainda-depende-de-doacoes-do-insumo.ghtml) 

[3] Covid: Brasil encerra 2021 como 12º país em morte por milhão (https://www.poder360.com.br/coronavirus/covid-

brasil-encerra-2021-como-12o-pais-em-morte-por-milhao/) 

[4] The W.H.O. Skips Forward Two Greek Letters, Avoiding a Xi Variant 

(https://www.nytimes.com/2021/11/28/world/asia/omicron-variant-name-covid.html) 

[5] Omicron could burn through the U.S. — and potentially hasten the Covid pandemic's end, says expert 

(https://www.cnbc.com/2021/12/22/omicron-could-potentially-hasten-the-covid-pandemics-end-says-expert.html) 

 

O BLOQUEIO DE SUEZ 

Era uma fria noite de novembro na Versailles de 1805 quando nasceu Ferdinand de Lesseps, no 

berço de uma família de longa tradição diplomática. Ferdinand não teve destino diferente de seus 

antecessores e ocupou diversas posições diplomáticas desde seus tenros 25 anos. Aos 27, foi 

designado vice-cônsul da França em Alexandria, no Egito, onde leu a respeito da primeira tentativa, 

empreendida por Napoleão, de construir um canal conectando os mares Vermelho e Mediterrâneo. A 

tentativa havia falhado por um desenho de projeto, mas parecia exequível e não deixou de perturbar o 

sono do cônsul nos anos vindouros. 

 

https://www.cnbc.com/2021/12/22/omicron-could-potentially-hasten-the-covid-pandemics-end-says-expert.html
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Vinte anos depois, em virtude de sua amizade com o recém-elevado Pasha Said do Egito, 

Lesseps obteve autorização para construir o canal de Suez. Engajou engenheiros no desenho do 

projeto, levantou capital via oferta pública de ações na bolsa de Paris, e iniciou as obras em 1859. Dez 

anos depois, o canal de Suez era finalmente inaugurado, e nascia uma nova era no comércio 

internacional. 

 

Passaram-se décadas, e a relevância do Canal de Suez só se tornou mais evidente. Sua 
localização central o torna essencial para as rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, evitando a longa 
e penosa circunavegação da África. Em um mundo altamente conectado, no qual 80% de todo o 
comércio internacional se dá por transporte marítimo, é impossível subestimar a importância do Canal 
de Suez.[1] 

 

 
Diferenças de distâncias entre rotas, através do Suez ou contornando o Suez (Gráfico: Quartz, Suez 

Canal Authority) 
 

"[O canal no] Egito é o mais importante em termos de ser fundamental e capaz de afetar o bem-estar 
global quando há mudanças na facilidade de atravessar esse nó em particular". - Woan Foong Wong, 

Professor de Economia na Universidade de Oregon 
 

Cientes disso, as potências regionais tentaram, ao longo da história, sequestrar o fluxo livre pelo 
canal por motivos geopolíticos. O presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, anunciou a nacionalização 
de Suez (então sob controle europeu) em 1956, o que debelou uma crise que culminou no fechamento 
do canal por meses. Em 1967, uma guerra entre Israel e Egito resultou no bloqueio de Suez por oito 
anos![2] 
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"Iremos retomar os lucros que essa empresa imperialista - este estado-dentro-de-um-estado - fez 

enquanto nós estávamos a morrer de fome!" - Presidente Nasser, na noite que anunciou a 
nacionalização do Canal[3] 

 
Posteriormente, alguns bloqueios não-intencionais aconteceram: o mais longo deles por três 

dias, quando um petroleiro encalhou no Canal, sendo desencalhado após bombearem todo o petróleo 
para fora. Mas 2021 pôs o comércio global novamente à prova quando o MV Ever Given, um gigantesco 
navio de bandeira panamenha e controle japonês, com capacidade para 20,000 contêineres, decidiu 
fazer o cruzamento. Com 200 pés de largura e 1300 pés de comprimento, a embarcação é maior do 
que o Empire State Building.  
 

 
Ever Given obstruindo o canal (Foto: Observatório da Estação Espacial) 
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Uma escavadeira tenta auxiliar nos esforços de livrar o Ever Given. (Foto: Reuters) 

 
A obstrução aconteceu no dia 23 de março, fruto de um misto entre erros técnicos da tripulação 

e uma forte tempestade de areia que se abateu sobre o canal. Após múltiplos esforços de drenagem 
e reboque, além de particular ajuda da natureza - no caso, uma maré particularmente alta produzida 
por uma superlua, isto é, uma lua cheia que coincidiu com o perigeu - o Ever Given conseguiu voltar a 
flutuar seis dias depois.[4] 
 

"Fomos imensamente ajudados pela força da maré. Você está lidando com uma força que é de fato 
maior do que aquela dos dois cabos de reboque." (Peter Berdowski, comandante da operação de 

resgate) 
 

O custo total do bloqueio, para os egípcios, foi estimado em cerca de um bilhão de dólares.[5] 
Isso cobre apenas as tarifas que a Autoridade do Canal de Suez deixou de receber, somado ao 
pagamento pelos esforços de reboque e dragagem, além de danos causados pelo navio à hidrovia. Os 
custos que os demais afetados pela crise incorreram, através de tarifas de atraso devidas pelas 
transportadoras, estrago de produtos perecíveis e outros tantos que sejam até difíceis de estimar não 
estão incluídos nessa cifra. Em termos de volume afetado, estima-se que cerca de 400 milhões de 
dólares de carga transita pelo canal à cada hora. 
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"Esse é o direito de nosso país. Tem que ser pago!" (General Ossama Rabei, presidente da Autoridade 

do Canal de Suez) 
 

A título de curiosidade, a construção do canal, a preços atuais, custou cerca de 3,5 bilhões de 
dólares. Lesseps, o diplomata que colocou o projeto de pé, provavelmente ficaria bastante orgulhoso 
com a posição central que a construção ainda ocupa mais de 150 anos depois. Já seu próximo 
empreendimento não foi tão bem-sucedido. Ferdinand resolveu reunir esforços para outro projeto: a 
construção de um canal similar no istmo do Panamá, conectando o Atlântico ao Pacífico, e com uma 
escavação muito mais curta do que no Egito. Infelizmente, seus planos foram frustrados pelas fortes 
chuvas sazonais da América Central. O resultado da nova empreitada foi de 22,000 mortes de 
trabalhadores, além da falência de uma companhia que dizimou as poupanças de 800,000 
investidores. O canal só seria inaugurado, desta vez pelos americanos, em 1914. 
 
Referências 

[1] The Suez Canal is the linchpin in the world’s trade network (https://qz.com/1989788/why-the-suez-canal-is-vital-to-

global-trade/) 

[2] The Suez Canal has a contentious history and has been blocked and closed several times since opening 

(https://www.businessinsider.com/the-suez-canal-blocked-and-closed-several-times-since-opening-2021-3) 

[3] The night Nasser nationalized the Suez canal (https://mondediplo.com/2002/07/12canal) 

[4] How a full moon and a ‘huge lever’ helped free Ever Given from Suez canal 

(https://www.theguardian.com/world/2021/mar/30/powerful-tugs-and-an-ebbing-tide-how-the-ever-given-was-freed) 

[5] Suez Canal blockage: Captain of Ever Given not aiding probe; calamity's cost tops $1B 

(https://www.usatoday.com/story/news/world/2021/04/01/suez-canal-blockage-egypt-could-seek-1-billion-ship-ever-

given/4833205001/) 

 

O FIM DO SHORT SELLING 

Em 1602, a negociação das ações da Companhia das Índias Orientais deu origem à primeira 
bolsa de valores do mundo, em Amsterdã. Pouco tempo depois, grande parte das estratégias que 
temos hoje no mercado já estavam sendo praticadas - a história dá conta de que a primeira venda a 
descoberto aconteceu em 1609, precisamente com ações da mesma Companhia das Índias 
Orientais.[1] 
 

Vendas a descoberto são uma maneira de lucrar com a queda de um papel. O vendedor toma 
emprestadas as ações de um acionista de longo prazo, paga uma taxa pré-acordada, e os vende no 
mercado. O objetivo do vendedor é conseguir recomprá-las a um preço mais baixo e devolvê-las ao 
dono original, embolsando a diferença. Para que a estratégia seja lucrativa, naturalmente, o preço dos 
papeis deve cair. 

https://www.usatoday.com/story/news/world/2021/04/01/suez-canal-blockage-egypt-could-seek-1-billion-ship-ever-given/4833205001/
https://www.usatoday.com/story/news/world/2021/04/01/suez-canal-blockage-egypt-could-seek-1-billion-ship-ever-given/4833205001/
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Existe uma assimetria natural às vendas a descoberto. Enquanto um investidor que esteja 

comprado tem suas perdas limitadas a 100% do capital investido (quando o preço do papel vai a zero), 
as perdas potenciais de vendas à descoberto são infinitas. Um papel vendido a R$10 pode passar a 
ser negociado a R$20, ou R$50, ou a R$500. O céu é o limite. 
 

Poucos participantes no mercado são tão desprezados como os short-sellers - esses, que 
vendem ações a descoberto. Por estarem torcendo (e lucrarem) com a queda nos preços das ações, 
ganham dinheiro quando os desdobramentos não são favoráveis para todos os outros investidores. 
Napoleão desgostava tanto da prática de vendas a descoberto que a proibiu, chamando esses 
investidores de traidores e até mesmo condenando alguns à cadeia.[2] 
 

"Se todo mundo está perdendo dinheiro e tem alguém que está ganhando muito dinheiro ao mesmo 
tempo, é natural que haja um pouco de ressentimento". (Edwin Dorsey, autor de um newsletter sobre 

vendas a descoberto) 
 

"Outros pequenos grupos no mundo dos negócios contribuem para os problemas através de ataques 
sobre os nossos mercados, com o propósito de lucrar com a depreciação de ações e commodities." 

(Herbert Hoover, presidente dos Estados Unidos, procurando culpados pela crise de 1929).[3] 

 

 

 
Presidente Herbert Hoover, desancando os terríveis short sellers, em 1933. (Fonte: AP). 

 
Existe, no entanto, o argumento de que short-sellers ajudam o mercado a precificar as ações de 

maneira mais acurada. Se uma das grandes externalidades positivas de uma bolsa de valores é 
apreçar os ativos de forma mais precisa e, desta forma, colaborar para maior eficiência na alocação 
de capital; é interessante que haja investidores contribuindo para a precificação destes ativos tanto na 
compra quanto na venda. 
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“O investidor médio é, naturalmente, um otimista crônico. É da natureza humana preferir o otimismo ao 
pessimismo” (Philip Carret, explicando a relativa raridade dos short sellers) 

 
Esses investidores também servem como “vigilantes” do mercado. Justamente por ser possível 

ganhar dinheiro com a queda das ações, existe um incentivo para identificar fraudes, se posicionar 
vendido no papel, e expô-las para a posteridade. Aqui no Brasil, a famosa tese de uma gestora contra 
a IRB Brasil Re precipitou um colapso no preço de suas ações – o que tornou possível identificar 
problemas antecipadamente e, na sequência, tomar medidas para sanear os problemas da companhia. 
 

Exercendo um papel positivo ou não, o ano de 2021 não foi exatamente prolífico para as 
estratégias de vendas a descoberto. Com o mercado renovando máximas atrás de máximas, o 
incentivo esteve mais inclinado para os operadores comprados, e nem tanto para os vendidos. Além 
disso, o combo de pessoas em casa, auxílios governamentais e mídias sociais contribuiu para um 
ambiente particularmente negativo para os vendidos. 
 
“Quando você observa atentamente os retornos de vendas a descoberto, vê que não faz sentido fazer 
essa aposta. O preço mais baixo que o papel de uma empresa pode visitar é zero, mas a alta potencial 

é infinita. Uma posição vendida desalavancada tem um retorno máximo de dois para um.” (Mohnish 
Pabrai, investidor) 

 
Como mencionado anteriormente, quem opera vendido à descoberto está exposto a uma 

assimetria natural: pode ganhar no máximo 100%, quando o papel vendido vai a zero; mas as perdas 
são potencialmente infinitas, já que não existe um limite para o quanto podem subir os papeis. Desta 
forma, caso estejam vendidos em um papel que não para de subir, podem ser forçados a recompra-lo 
para limitar as perdas. Caso não encontrem investidores disponíveis a emprestá-los os papeis, 
também podem ser forçados a encerrar posições vendidas. Esse movimento – de um short-seller ser 
forçado a recomprar as ações, normalmente realizando prejuízo na operação – é chamado de short 
squeeze. 
 

Normalmente, seria bastante difícil para um investidor de varejo provocar um short squeeze. 
Poucas pessoas têm liquidez suficiente a disposição para comprar um papel a qualquer preço e 
provocar, desta forma, uma alta sensível o suficiente que force os vendidos – normalmente grandes 
instituições financeiras – a recomprar os papeis. Mas e se muitos investidores de varejo combinassem 
o jogo, e forçassem movimentos dessa natureza? 
 

Existe um sub-fórum do Reddit, chamado de WallStreetBets, que reunia, no começo de 2021, 
cerca de 2 milhões de usuários. O perfil de muitos de seus integrantes era de investidores de varejo, 
dispostos a empenhar operações com pouco capital, alavancagem máxima e altíssimo risco, para 
ganhar muito dinheiro. A possibilidade de que, com a união dos integrantes e alavancagem, fosse 
possível ganhar muito dinheiro às custas de fundos multibilionários com estratégias short começou a 
parecer muito atrativa. 
 

“Um misto de 4chan com um terminal Bloomberg.” (slogan do WallStreetBets) 
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Um dos papeis que chamaram a atenção dos participantes do fórum foram as ações da 
GameStop. A empresa é uma loja de vídeo games americana, com presença majoritariamente física e 
que vinha sofrendo com a concorrência online ao longo dos últimos anos. 
 

 
Papeis da GameStop. De 2016 até o fim de 2020, tinham cedido de cerca de 45 para 18 dólares. 

(Gráfico: TradingView). 
 

Alguns investidores notaram que a empresa poderia ter bastante valor, mas estava sendo mal 
gerida. Ryan Cohen, um investidor ativista, comprou cerca de 9% do capital da empresa e foi anunciado, 
pouco depois, como um dos membros do conselho da companhia no dia 11 de janeiro de 2021. [4] 
Isso provocou uma corrida pelas ações da empresa, alavancada pelos participantes de WallStreetBets 
e alguns outros fundos do mercado. 
 

“É uma gangue de investidores que estão ganhando momentum. Os investidores de varejo não estão 
apenas conquistando os vendidos, mas também as primeiras páginas dos jornais.” (Quincy Krosby, 

estrategista-chefe da Prudential Financial” 
 

As ações da GameStop passaram por um gigantesco short squeeze, quando até os vendidos 
foram forçados a recomprar os papeis. No dia 26 de janeiro de 2021, o papel mais negociado nas 
bolsas americanas foi o da companhia de vídeo games, superando os volumes de Tesla e Apple. No 
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dia 27, o movimento comprador foi tão dramático que os papéis subiram 135% em um único dia, sendo 
cotados a inacreditáveis 347 dólares. 
 

 
Papeis da GameStop, em janeiro e fevereiro de 2021. Começando o ano a cerca de 20 dólares, 
chegaram a ser negociados a 480 dólares, devolvendo a maior parte dos ganhos nas semanas 

seguintes (Gráfico: TradingView). 
 

O fundo Melvin Capital, que contava com 12,5 bilhões de dólares sob gestão no começo de 
2021, era um dos participantes vendidos em ações da GameStop. O prejuízo de sua posição foi 
gigantesco: apenas no mês de janeiro, suas cotas perderam 53% do valor. 
 

“Nós estávamos short em GameStop desde o começo da Melvin, seis anos atrás, porque nós 
acreditávamos e ainda acreditamos que seu modelo de negócios – vender vídeo games novos e 

usados em lojas físicas – está sendo substituído por downloads na internet.” (Gabriel Plotkin, fundador 
da Melvin Capital, em depoimento ao Senado) 
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Mas GameStop não era o único papel suscetível a um movimento como esse. Os investidores 
do fórum logo procuraram outras vítimas. Os papeis de empresas com a AMC Entertainment Holdings 
também passaram por um short squeeze (atingindo uma valorização máxima de 480%), assim como 
os de muitas outras companhias. 
 

O ano foi tão desfavorável para o short selling que uma empresa de análise, a Citron Research, 
anunciou que iria suspender o serviço de análises para vendas à descoberto, após 20 anos de 
operação. A empresa tomou a decisão após sofrer diversos ataques cibernéticos, provavelmente por 
conta de sua opinião desfavorável de GameStop. 
 

Diversos outros fundos decidiram interromper operações vendidas, temerosos de que fóruns 
de internet descobrissem suas posições e forçassem um squeeze. Juntando a essa nova ameaça os 
mercados em trajetória permanente de alta, o ambiente realmente não parece dos mais propícios. 
 

 
Ativos totais sob gestão de fundos especializados em posições vendidas. Gráfico: 

Bloomberg/Eurekahedge 
 

Já desde antes de 2021, fundos especializados em short vinham cedendo. De todos os milhares 
de hedge funds que compõem a indústria, somando 3,6 trilhões de dólares, apenas cerca de 120 são 
especializados em operações vendidas. E seus ativos totais combinados caíram pela metade de 2018 
até 2020. Os números de 2021 devem ser ainda piores.[6] 
 
“Ainda estou no negócio, então estou satisfeita. O maior problema é que cada vez menos dinheiro está 

sendo utilizado para identificar negócios predatórios ou fraudulentos.” (Fahmi Quadir, a renomada 
short-seller citada no Zeitgeist de 2020). 
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