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COPOM eleva taxa Selic para 4,25%. 

 

Segundo Banco Central, a economia se recupera, mas inflação preocupa. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

Em relação ao crescimento econômico, os primeiros da-

dos do segundo trimestre indicam riscos altistas para o 

PIB do período. O índice IBC-BR voltou a crescer e avan-

çou 0,4% em abril. Para maio, a alta da produção indus-

trial aponta para aceleração do índice de atividade do 

Banco Central. Com avanço de 1,3% da produção de bens 

de capital, em maio, a indústria subiu 1,4% após três me-

ses consecutivos de queda. Já para junho, a alta de 4,3 

pontos do índice de confiança empresarial é consistente 

com a continuidade do processo de recuperação da ativi-

dade econômica. 

No segundo trimestre, porém, a dinâmica de melhora da 

situação da pandemia é fundamental para avanço da mo-

bilidade e retomada mais pujante de serviços. Em junho, 

fora a queda do número de óbitos e internações, houve 

importante aceleração do ritmo de vacinação. Com mé-

dia diária acima da marca de 1,0 milhão de vacinados por 

dia, o Brasil terminou junho com cerca de 35% da popu-

lação vacinada com a primeira dose e 12,5% com a se-

gunda dose. 

 

Política Monetária 

Devido ao balanço de riscos ainda desfavorável para o 

IPCA e com as expectativas para a inflação deste ano 

acima de 6,0%, o Banco Central elevou em mais 0,75 p.p., 

para 4,25%, a Selic na reunião de junho. A boa notícia é 

que o Banco Central adotou uma postura mais dura em 

relação à condução da política monetária. O Copom ad-

mitiu que a persistência da pressão inflacionária revela-

se maior que o esperado e que com a manutenção do ba-

lanço de riscos negativo para o IPCA é apropriado a nor-

malização da taxa de juros para patamar considerado 

neutro. 

O Banco Central sinalizou que antevê a continuação do 

processo de normalização monetária com outro ajuste da 

mesma magnitude. Contudo, o comitê informou que 

uma deterioração das expectativas de inflação para o ho-

rizonte relevante pode exigir uma redução mais tempes-

tiva dos estímulos monetários. A comunicação mais dura 

do Banco Central e indicação de normalização da taxa de 

juros para o nível neutro são essenciais para fortalecer a 

credibilidade da instituição e, principalmente, impedir 

desancoragem das expectativas em um momento de 

pressão da inflação corrente.

  

Político

Em relação à agenda das reformas estruturais, também 

tiveram avanços positivos. Além de a Reforma Adminis-

trativa começar a ser discutida na Comissão Especial, o 

Congresso aprovou a MP que permite a capitalização da 

Eletrobras. O destaque, no entanto, ficou por conta da 

discussão da Reforma Tributária. Após entendimento en-

tre o governo e líderes do Congresso de que a reforma 

discutida seria fatiada, a equipe econômica enviou a se-

gunda fase da Reforma Tributária focada em mudanças 

no imposto de renda. 

Acontecimentos do cenário político também voltaram ao 

radar em junho, uma vez que as suspeitas envolvendo a 

compra da vacina indiana Covaxin atingiram o Palácio do 

Planalto, com relatos de que o próprio presidente Jair 

Bolsonaro foi alertado dos indícios de irregularidades e 

menção de que o líder do governo na Câmara, Ricardo 

Barros, pressionou pela compra da vacina. Estes novos 

fatos resultaram em uma nova linha de investigação da 

CPI da Covid. Por ora, a agenda do Congresso não foi in-

terrompida. No entanto, a evolução destas acusações 

deve manter o governo pressionado, com alto custo po-

lítico para o governo gerenciar sua base e possibilitar an-

damento da sua pauta prioritária.



 

 

 

Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de junho foi marcado pela continuidade da perfor-

mance positiva dos mercados. Devido ao otimismo em 

relação ao crescimento global e aceleração do ritmo de 

vacinação contra Covid-19, as principais bolsas globais ti-

veram desempenho favorável em junho. No mês, en-

quanto o MSCI global ganhou 1,4%, o Stoxx 600 Europa 

subiu 1,4% e o S&P 500 mostrou alta de 2,2%. 

No que se refere à expectativa de crescimento global, a 

projeção de 6,0% para o PIB mundial deste ano não so-

freu alterações. Com exceção da China, os principais in-

dicadores do mês seguiram apontando expansão da ati-

vidade econômica. Apesar de o cenário para o cresci-

mento global seguir favorável, as preocupações sobre 

eventuais novos surtos de covid-19 causados pela vari-

ante delta não podem ser ignoradas. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

O impulso adicional para o otimismo com a economia 

americana deveu-se à perspectiva de aprovação de um 

novo pacote fiscal. Em junho, o presidente dos EUA, Joe 

Biden, anunciou que chegou a um acordo bipartidário 

por um pacote de investimentos em infraestrutura. A 

proposta é de um total de US$ 1,2 trilhão em oito anos, 

entre os quais US$ 579 bilhões seriam gastos novos. 

De fato, o pacote deverá enfrentar resistências dentro 

do próprio partido Democrata. Porém, a volta da discus-

são de novos estímulos, principalmente, sem contar 

com aumento de impostos, contribui para continuidade 

das perspectivas favoráveis para o crescimento.

 

Política Monetária – EUA 

A maior novidade do mês de junho ficou por conta da 

reunião do FED. A autoridade monetária não alterou sua 

política monetária, mas adotou um tom mais duro do 

que o esperado. Primeiramente, em linha com as expec-

tativas, o FED elevou suas projeções para PIB e inflação 

do ano. A surpresa então ficou por conta do cenário de 

juros. As projeções do FED mostraram que a mediana 

projetada para a taxa de juros em 2023 subiu de 0,1% 

para 0,6%. 

É verdade que esta estimativa não é um compromisso e 

o cenário dos membros do FED pode mudar. Contudo, 

não se pode ignorar a menor tolerância do FED aos ris-

cos inflacionários. Ainda, o FED confirmou que pode co-

meçar a discutir nas próximas reuniões uma redução do 

seu programa de compras mensais.

 

 

 



 

 

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro

Em junho, a prévia do PMI composto aumentou para 

59,2 pontos, maior patamar desde fevereiro de 2018, e 

a mediana para a expectativa do PIB da região de 2021 

subiu para 4,5%. No Reino Unido, com o plano de imu-

nização adiantado e otimismo com a reabertura, o PMI 

composto de junho de acordo com a prévia ficou em 

61,7 pontos e as projeções para o PIB de 2021 voltaram 

a ser revistas para cima entre o final de maio e o fim de 

junho (6,7% de 6,1%). 

Os PMI´s de junho confirmaram a recuperação da re-

gião. Além da resiliência do setor industrial, também be-

neficiado pelas exportações, à medida que as taxas de 

vacinação aumentam e as restrições são reduzidas, o se-

tor de serviços avança.

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. 

Segundo alguns dirigentes do BCE, ainda que a perspec-

tiva para a economia tenha melhorado na Europa, di-

ante da vacinação contra a covid-19, há alguns riscos à 

estabilidade financeira na Zona do Euro, o que justifica 

a política monetária ainda acomodatícia neste mo-

mento. Porém, o Banco Central se mostra atento a qual-

quer pressão inflacionária adicional nos próximos me-

ses.

 

China

Na China, além de os dados de maio apontarem desace-

leração do ritmo de crescimento, os PMI´s de junho da 

indústria e de serviços recuaram. 

Estes dados confirmam a expectativa de moderação do 

PIB no segundo trimestre. No entanto, por ora, eles não 

alteram a expectativa de forte crescimento do PIB chi-

nês no ano (8,5%).

 

 

 

 

 

 

 

 



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

Taxa de juro nominal  

Em junho as taxas nominais de juro subiram, principal-

mente nos vértices de curto e médio prazo. O venci-

mento de curto prazo Jan/22 subiu para 5,675% a.a. 

(+0,615%), o vencimento intermediário Jan/23 elevou 

para 7,07% (+0,39%) e os de longo prazo Jan/25 e Jan27 

subiram para 8,07% (+0,19%) e 8,49% (+0,02%) respec-

tivamente. O Comitê de Política Monetária (Copom), 

como sinalizado anteriormente elevou a taxa Selic para 

4,25% a.a., entretanto, a mensagem que passou ao mer-

cado foi de extrema importância. O Copom mostrou se 

mais preocupado com a trajetória futura da inflação e 

sinalizou que esse processo de alta da Selic Irá para ní-

veis considerados neutros e não seria mais um movi-

mento de ajuste parcial. Fez menções também em rela-

ção a recente alta da inflação implícita no mercado, de-

monstrando assim, preocupação em relação a desanco-

ragem das expectativas inflacionárias. Sobre a inflação, 

a última pesquisa Focus do mês projetou um IPCA de 

5,97% para 2021 e 3,78% para 2022.  

 

 

 

 

 

Estratégia Juro Nominal  

Em Junho, diante da expectativa de um Banco Central 

mais "hawkish" em sua comunicação, mantivemos nos-

sas posições defensiva nos prazos curtos e mais otimis-

tas na retirada de prêmio embutido nos vértices inter-

mediários da curva de juros futura. 

 

Taxa de Juro real  

No mercado de juro real a mensagem do Copom fez 

efeito e assim observamos os seguintes movimentos. 

Para o título NTNB2022 a taxa subiu de 1,29%a.a. para 

1,76%, projetando uma Inflação implícita de 4,85% (alta 

de +0,03% em relação o mês anterior). No vencimento 

NTNB2023 a taxa subiu de 1,81% para 2,46% e a Inflação 

implícita recuou para 4,73% (-0,36% no mês) no venci-

mento de longo prazo NTNB2026 a taxa subiu de 3,42% 

para 3,71%, e projetou uma inflação implícita de 4,44% 

(queda de 0,23%). A taxa da NTNB2050, que reflete mais 

os riscos fiscais, recuou marginalmente de 4,39% para 

4,38%. 

 

Estratégia Juro Real  

Reduzimos nossas posições de NTNBs de curto e médio 

prazos com resultado negativo para o mês, impactando 

a performance do book no ano.

 

 



 

Renda Variável

No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição 

em Petrobras, que assinou o contrato de coparticipação 

do campo de Búzios com as parceiras chinesas (CNODC 

e CNOOC) e receberá compensação de US$ 2,94 bilhões 

pelos investimentos realizados no ativo. Além disso, a 

petroleira vendeu o restante de sua participação de 

37,5% na BR Distribuidora em uma oferta subsequente 

de ações, precificada em R$26,00 por ação, perfazendo 

o montante total de R$ 11,4 bilhões.  

Outro destaque positivo foi nossa posição em Via Va-

rejo. De acordo com a companhia, a entrada de novos 

sellers continua acelerando desde o lançamento da nova 

plataforma no início do ano, o que deve sustentar o cres-

cimento acelerado do marketplace ao longo dos próxi-

mos trimestres. Por outro lado, o principal destaque ne-

gativo foi nossa posição em Suzano, que continuou pres-

sionada pela apreciação do Real em relação ao Dólar no 

mês, em adição a urna ligeira queda nos preços de celu-

lose no mercado chinês.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estratégias

• Alongamos 75 da posição de NTNB 2023 para 2026 

inflação curta muito impactada por choques. 

• Aplicamos DI Jan 24. 

• O perfil de risco na perspectiva de volatilidade da 

carteira está distribuído da seguinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 42% nominal e 58% 

real; 

- na dimensão prazo, estamos sem posição nos cur-

tos 1 ano). Temos 19% do risco em prazos influenci-

ados pela política monetária (NTNB 2022 e 2023; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundo – Multiestratégia 

 

 

O mês deu continuidade à alta das bolsas globais. 

Os dados econômicos seguiram fortes, mas o desta-

que ficou para a surpresa em inflação. A última ata 

do FED mostrou o início do debate a respeito da re-

dução do programa de compra de ativos, aumen-

tando a volatilidade nas curvas de juros. No ambi-

ente doméstico, os ativos acompanharam o cenário 

externo favorável e as revisões positivas para o cres-

cimento do ano. A conjuntura política seguiu apre-

sentando um otimismo maior com o debate para as 

reformas e um ruído menor da CPI na COVID-19 no 

Senado. O Banco Central elevou a SELIC em 0.75%, 

em linha com seu discurso recente. 

Mantivemos o aspecto dinâmico nos Juros Nomi-

nais em relação aos Juros Reais -operando inclina-

ções/inflação implícita, com resultado positivo.  

 

 

 

 

 

 

 

Mantivemos a nossa alocação em S&P 500. No book 

de moedas, obtivemos retorno negativo em moe-

das de países Desenvolvidos e retorno positivo no 

Real e em cross de Emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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