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Abril de 2021 

 



Orçamento de 2021 é sancionado com vetor parciais. 

 

Educação, Economia e Defesa têm maiores cortes. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

A reabertura econômica aponta para um balanço de ris-

cos positivo para a atividade nos próximos meses. De 

fato, o agravamento da pandemia em março deve levar 

o crescimento econômico a ter queda relevante no mês. 

No entanto, com os indicadores de fevereiro bem acima 

do esperado, uma contração do PIB deve ser evitada no 

primeiro trimestre. Após subir 1,3% em janeiro, o IBC-BR 

apresentou ganho de 1,7% em fevereiro. 

Assim, sem recuo do PIB nos primeiros meses do ano e 

com o cronograma de vacinação inalterado, o avanço da 

mobilidade e retomada do setor de serviços podem levar 

o crescimento do ano a ficar mais próximo de 3,5%. A pi-

ora do risco fiscal e o ambiente político desafiador se-

guem comprometendo mais as expectativas para conti-

nuidade da recuperação em 2022. 

 

Política Monetária 

A resolução do impasse do orçamento de 2021 com re-

dução do risco país e apreciação da taxa de câmbio no 

mês, consolidam a expectativa de novo aumento de 0,75 

p.p. da Selic na reunião de maio do Copom. 

Em relação aos próximos passos, contudo, o Banco Cen-

tral deve indicar preocupação com a dinâmica da inflação 

no horizonte relevante. Mesmo que o Banco Central rea-

firme que seu plano de voo seja de uma normalização 

parcial, a autoridade monetária deve esclarecer que, 

caso o balanço de riscos continue negativo para o IPCA 

no horizonte relevante, o Copom pode subir a taxa de ju-

ros para um patamar próximo ao neutro antes do espe-

rado.

  

Político

Após semanas de incerteza, o governo e o congresso che-

garam a um acordo em relação ao impasse do orçamento 

de 2021 e o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Or-

çamentária Anual com vetos parciais. O acordo foi viabi-

lizado depois de o Congresso aprovar um dispositivo na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias que permite o governo 

criar programas com duração específica no ano corrente 

e definir que as despesas com essas ações não impacta-

rão o teto de gastos e a meta de resultado primário do 

ano.  

Apesar de a resolução para o orçamento enfraquecer o 

teto de gastos e ainda não garantir que a programação 

seja exequível, afinal novas disputas por espaço dentro 

do orçamento certamente ocorrerão ao longo dos próxi-

mos meses, a solução encontrada, por ora, trouxe alívio 

ao não permitir uma reedição da decretação de um novo 

Estado de Calamidade. Ainda, também houve comemo-

ração pelo retorno do debate das reformas estruturais. A 

CPI da Covid-19 instalada no Senado ao longo do último 

mês pressiona o governo por expor a condução do Exe-

cutivo durante a pandemia.

 

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de abril foi marcado pela continuidade da perfor-

mance positiva dos mercados. Devido ao otimismo em 

relação ao crescimento global, aceleração do ritmo de va-

cinação contra Covid-19 e perspectiva de manutenção da 

política monetária acomodatícia nos EUA.  

No que se refere à expectativa de crescimento global, as 

boas notícias foram observadas em grande parte dos pa-

íses. Porém, o maior destaque em termos de otimismo 

com crescimento continua sendo os Estados Unidos. De-

pois de o PIB do primeiro trimestre avançar a uma taxa 

anualizada de 6,4% no primeiro trimestre, a perspectiva 

para os próximos trimestres é de aceleração do ritmo de 

crescimento. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, com rápido avanço da imunização, 

em março, grande parte dos indicadores mostrou acele-

ração e surpreendeu positivamente. A criação de vagas 

apresentou o maior número de contratações desde 

agosto de 2020, as vendas no varejo aumentaram signi-

ficativamente (9,8%) e a confiança do consumidor alcan-

çou seu mais alto nível desde que a pandemia começou. 

Mais importante, o presidente americano, Joe Biden, já 

detalhou uma nova proposta de estímulo de US$ 1,8 tri-

lhão de investimentos em saúde e educação. 

Esse conjunto de fatores positivos para a economia 

americana já levou a uma revisão relevante das expec-

tativas para o PIB dos EUA deste ano. Desde o começo 

do ano, o consenso para o PIB americano de 2021 pas-

sou de 3,9% para 6,3%.

 

Política Monetária – EUA 

A despeito do otimismo com o crescimento global, os ju-

ros dos títulos soberanos dos EUA recuaram no último 

mês depois de quatro meses consecutivos de avanço. O 

rendimento da taxa de juros de 10 anos dos EUA caiu de 

1,74% no final de março para 1,63% em abril. A interrup-

ção do movimento de aumento da taxa de juros é expli-

cada pela nova sinalização do FED de manutenção da 

política monetária acomodatícia. 

Em sua última decisão, o Banco Central americano, re-

conheceu a melhora da economia nos últimos meses e, 

inclusive, apontou o aumento na inflação, ainda que re-

fletindo em grande parte, fatores transitórios. As mu-

danças no cenário, porém, ainda não foram suficientes 

para o FED indicar alterações na atual condução da polí-

tica monetária e o FED novamente afastou a hipótese de 

nos próximos meses anunciar que está pronto para re-

duzir as aquisições de ativos.

 

 

 

 

 

 



Atividade e Inflação – Zona do Euro

A queda de 0,6% do PIB no primeiro trimestre confirmou 

os impactos negativos do ritmo vacinação em um perí-

odo de aumento do nível de novos casos de Covid-19 e 

medidas de restrições, mas não levou a revisões baixis-

tas para o PIB do ano. O avanço do PMI manufatura em 

abril (62,9 pontos de 62,5 pontos) corrobora a melhora 

da atividade na região da Zona do Euro. 

Os dados de abril reforçam que a região está começando 

a se recuperar devido a aceleração da campanha de imu-

nização e resiliência do setor industrial.

Política Monetária – Zona do Euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine 

Lagarde, reforçou o compromisso do BCE em manter as 

condições de crédito favoráveis, o que inclui as opera-

ções de refinanciamento de longo prazo e o programa 

de compra de ativos. Além disso, acrescentou que a ins-

tituição acompanha de perto a situação dos mercados 

de títulos soberanos. 

Além de indicar que está determinado a assegurar as ta-

xas de juros baixas por um longo período, o Banco Cen-

tral Europeu também indica que irá reagir a qualquer 

aperto significativo nas condições financeiras enquanto 

os efeitos negativos do coronavírus persistirem.

 

China

Na China, o PIB cresceu 18,3% no primeiro trimestre de 

2021 na comparação anual. A taxa recorde de cresci-

mento deveu-se à baixa base de comparação devido ao 

início da pandemia no começo de 2020, mas também re-

fletiu o impulso contínuo dos estímulos. 

No entanto, a desaceleração dos indicadores de varejo 

e produção industrial em março e arrefecimento do PMI 

composto de abril (53,8 pontos de 55,3 pontos) sinali-

zam moderação do PIB no segundo trimestre. Não há 

mudança na expectativa de forte crescimento do PIB 

chinês no ano (8,5%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

Taxa de juro nominal  

Em abril observamos um recuo das taxas de juros de 

longo prazo no mercado de renda fixa. Após um trimes-

tre de forte pressão altista, o mês passado apresentou 

um alívio. O vencimento de curto prazo julho/21 subiu 

para 3,51% a.a. (+0,24%), porém, o vencimento interme-

diário Janeiro/23 cedeu para 6,27% (-0,11%) e de longo 

prazo janeiro/25 caiu para 7,76% (-0,30%). Os fatores 

domésticos que influenciaram o mercado foram predo-

minantemente da área fiscal. O orçamento para 2021 foi 

definido com os vetos e sanções do poder executivo e 

com gastos diretos relativos ao combate da pandemia 

fora do teto dos gastos. No mercado americano o juro 

ficou estável para o prazo de 2 anos, fechando o mês em 

0,16%, mas para o vencimento de 10 anos a taxa recuou 

para 1,63% (0,12%).  

 

 

 

 

Estratégia Juro Nominal  

Em abril, diante da expectativa de um Banco Central 

mais "hawkish" em sua comunicação, zeramos nossas 

posições tomadas em implícitas e abrimos posições apli-

cadas na inclinação da curva de juros.  

 

Taxa de Juro real  

No mercado de juros reais, observamos os seguintes 

movimentos. Para o título NTNB2022 a taxa subiu de 

1,24%a.a. para 1,39%, projetando uma inflação implícita 

de 4,26% (queda de -0,13% em relação ao mês anterior). 

No vencimento NTNB2023 a taxa caiu de 2,10% para 

1,93% e a inflação implícita subiu para 4,58% (+0,10% no 

mês) e para o vencimento de longo prazo NTNB2026 a 

taxa cedeu de 3,50% para 3,37%, e projetou uma infla-

ção implícita de 4,70%, Ligeira queda de 0,04% no mês.  

 

Estratégia Juro Real  

Reduzimos nossas posições de NTNBs de curto prazo e 

atacamos em vencimentos de prazo intermediário.

 

 

 

 

 



 

Renda Variável

No mês de abril, o principal destaque positivo foi nossa 

posição em Vale, que continuou a se beneficiar da alta 

nos preços de minério de ferro, que subiram 13% no 

mês, ultrapassando a marca de $185/tonelada. Outro 

destaque positivo foi nossa posição em Vamos, que 

apresentou um início de ano bastante forte, com lucro 

líquido de R$ 73 milhões no primeiro trimestre de 2021, 

um crescimento de 100% em relação ao mesmo período 

de ano anterior. Além disso, o capex contratado atingiu 

R$ 990 milhões, o que representa 77% de todo o volume 

de 2020, e a receita futura contratada (backlog) alcan-

çou R$ 4,1 bilhões (+34% q/q), assegurando um cresci-

mento robusto para os próximos anos. A companhia 

também anunciou a aquisição de 436 empilhadeiras elé-

tricas já vinculadas a contratos de longo prazo, visando 

ampliar seu portfólio de ativos para locação e reforçar 

sua agenda de sustentabilidade.  

Por outro lado, um dos destaques negativos foi nossa 

posição em Lojas Renner, que concluiu aumento de ca-

pital de R$ 4 bilhões, levando a uma diluição de 12,8%. 

De acordo com a companhia, os recursos serão utiliza-

dos para o desenvolvimento de seu ecossistema de 

moda e lifestyle dando continuidade ao seu processo de 

digitalização e expansão da oferta de serviços financei-

ros, por meio de investimentos orgânicos ou via aquisi-

ções.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias

• Em abril reduzimos o risco do portfólio e fizemos 

mudanças táticas de vértices. 

 

• O perfil de risco na perspectiva de volatilidade da 

carteira está distribuído da seguinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 50% nominal e 

50% real 

- na dimensão prazo – cerca de 35% do risco em prazos 

influenciados pela política monetária (só em juro real) 

(2024); 

- Em juro nominal estamos sem posição de curto prazo, 

evitando risco de retirada de normalização parcial pelo 

BC

 

IMA-B 

Mantivemos o risco ativo da carteira, e efetuamos algu-

mas mudanças de vértices e indexadores resultando na 

seguinte configuração: 

• Juros Reais 

- Sub-alocação na região 2028-45; 

- Sobre-alocação na região 2045-2055. 

 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no Jan-25 

e Jan-29. 

- Riscos para o portfólio advêm: (i) de mudança abrupta 

da liquidez global; (ii) dificuldades no processo de vaci-

nação no Brasil; (iii) do abandono da agenda de reformas 

e pressão por novos gastos fora do teto comprome-

tendo a execução da consolidação fiscal a partir de 2021.

 

CRÉDITO PRIVADO 

Abril continuou com a tendência de bom desempe-

nho dos ativos de crédito corporativo da nossa car-

teira. Os ativos de crédito privado financeiro tive-

ram melhora no desempenho, mas ainda ficaram 

abaixo do CDI no mês. 

O mercado primário continua com volume pífio. Em 

abril participamos de alguns livros de bancos e tam-

bém fizemos investimentos em um FIDC de recebí-

veis. Por conta do pequeno volume no primário, o 

secundário continua demandado. Como temos fa-

lado, a nossa visão de normalização do primário 

permanece para meados do segundo trimestre de 

2021. 

Continuamos com a cautela com ativos de prazos 

superiores a 3 anos, embora ainda tenhamos alguns 

seletos nomes com prazos mais longos. Como te-

mos mencionado, a cautela se deve à incerteza fis-

cal do país que por sua vez tem relação com a evo-

lução da pandemia, onde a batalha transmissão ver-

sus vacinação parece ter mais rounds do que o es-

perado. 

Do lado do fundamento do crédito privado, os sinais 

continuam altamente positivos e continuamos com 

alta confiança na qualidade da nossa carteira atual. 

Para maio continuamos antevendo volatilidade da 

curva de juros que esperamos seja contraposta à re-

lativa estabilidade dos spreads, resultando em re-

tornos positivos em horizontes mais longos tanto 

para ativos CDI+ como CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: BNP Paribas Asset Management Brasil e Claritas Administração de Recursos Ltda *  

Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu 

destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o 

prévio e expresso consentimento do BNP e da Claritas. 

Índice de Mercado ANBIMA: Representa o desempenho de uma carteira de título públicos indexa-

dos pelo IPCA. 

 - IMA-B 5: Subíndice que representa os títulos indexados ao IPCA com prazo de até 05 anos.  

 - IMA-B 5+: Subíndice que representa os títulos indexados ao IPCA com prazo superior a 05 anos. 

IMA-B 

É um subíndice do IMA (Índice de Mercado ANBIMA): Representa a evolução de uma carteira de 

títulos públicos prefixados, com prazo de até 2 anos.  
IRF-M 

IMA-Geral ex-C: Representa a evolução de uma carteira formado por todos os títulos que compõem 

a dívida pública, excluindo os papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Naci-

onal – Série C ou Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais). 

IMA Geral ex-C 

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/precos-e-indices/projecao-de-inflacao-gp-m.htm
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