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PIB fica estável no segundo trimestre 2021     

O desempenho do Produto PIB brasileiro foi o terceiro pior entre os países do G20. 
 

CENÁRIO MACRO – DOMÉSTICO   

Atividade e inflação 

O PIB do segundo trimestre frustrou ao mostrar 

retração de 0,1% no período ante expectativas de 

um avanço de 0,2%. O resultado mais fraco do que 

o esperado foi explicado pela inesperada 

estabilidade do consumo das famílias e uma 

aceleração mais modesta de serviços. O 

desempenho pior do que o esperado no período 

não é suficiente para alterar a estimativa de 

avanço de 5,2% para o PIB do ano. A dinâmica de 

melhora da situação da pandemia com avanço da 

mobilidade aponta para retomada mais pujante 

de serviços nos próximos meses, impulsionando o 

PIB do segundo semestre.  

Contudo, apesar da estimativa para este ano não 

sofrer alterações, o resultado abaixo do esperado 

em um momento que faltam vetores positivos 

para o crescimento nos próximos meses, com 

exceção da reabertura econômica, contribui para 

aumentar a cautela com o desempenho da 

atividade e levar as projeções para o PIB de 2022 

para cerca de somente 1.5%. 

 

 

Política Monetária 

Com o balanço de riscos para o IPCA ainda 

negativo e com as expectativas para a inflação de 

2022 acelerando para 4,0%, patamar acima da 

meta, o Banco Central acelerou o ritmo de aperto 

monetário e elevou em 1,0 p.p., para 5,25%, a 

Selic na reunião de agosto. Mais importante, o 

Banco Central seguiu com um comunicado duro e 

mostrando compromisso inequívoco com a meta. 

Além de a autoridade monetária indicar que 

antevê outro ajuste da mesma magnitude na 

próxima reunião, o Copom afirmou ser apropriado 

um ciclo de elevação da taxa de juros para 

patamar acima do neutro para poder alcançar a 

meta de inflação a partir do próximo ano. Como o 

Banco Central não se compromete com o nível 

que a Selic deveria alcançar, as expectativas de 

inflação acima da meta para 2022 em um contexto 

de aumento dos riscos fiscais, indicam que a Selic 

deve subir para no mínimo 7,5% a.a. até o final de 

2021.

Político 

As preocupações em relação ao orçamento de 

2022 seguem anulando quaisquer boas notícias 

fiscais de curto prazo. Além de a alta da inflação 

comprometer a margem do teto dos gastos para 

2022 e colocar em xeque o espaço para aumento 

dos gastos públicos com um novo programa social, 

o mês de agosto terminou sem solução para o 

impasse com as despesas dos precatórios. 

Sem consenso em relação à proposta dos 

precatórios, o governo busca agora uma solução 

junto ao Conselho Nacional de Justiça e ao STF. Os 

detalhes desta alternativa são vagos, mas já 

enfrentam resistência dentro do próprio STF. 



 

 

Ainda, a instável relação entre os Poderes também 

pode atrapalhar qualquer conciliação. Assim, sem 

solução para os precatórios e sem clareza a 

respeito de qual alternativo o governo defenderá, 

o orçamento para 2022 enviado ao Congresso foi 

considerado defasado e as incertezas sobre como 

respeitar o teto dos gastos, financiar um novo 

programa social e, principalmente, encontrar uma 

maneira de pagar os precatórios sem trazer danos 

para a credibilidade fiscal permanecem. 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

Atividade e inflação 

Nos EUA, apesar de o ISM manufatura mostrar 

avanço em agosto, os dados de varejo e confiança 

do consumidor foram afetados negativamente 

pela persistente propagação da variante delta e 

indicaram nova moderação do crescimento no 

terceiro trimestre. Com ritmo de crescimento 

abaixo do esperado no último mês e continuidade 

das interrupções na cadeia de suprimentos 

globais, a estimativa para o PIB dos EUA no ano foi 

revista para baixo, passando de 6,6% para 6,2% 

entre o final de julho e agosto. 

Também importante, o Senado dos EUA aprovou 

um pacote de infraestrutura bipartidário de quase 

US$ 1 trilhão. O pacote ainda tem de passar pela 

Câmara dos Deputados, mas como como parte 

dos deputados democratas condiciona sua 

votação à aprovação pelo Senado de um pacote de 

US$ 3,5 trilhões de gastos sociais, há perspectiva 

de novo impulso fiscal importante nos EUA ao 

longo dos próximos anos.   

Na Zona do Euro, enquanto o PMI manufatura 

cedeu para 61,4 pontos, o PMI serviços 

permaneceu praticamente estável em 59,7 

pontos. 

A maior fonte de preocupação em relação ao 

crescimento econômico ficou por conta da China. 

Em julho, todos os dados de atividade mostraram 

desaceleração mais forte do que o esperado. 

Ainda, devido à política de tolerância zero ao 

desenvolvimento da Covid-19, a China 

implementou fortes medidas de isolamento social 

mesmo diante da incidência de poucos casos 

relacionados à variante delta. As consequências 

destas restrições já foram observadas nos índices 

PMIs. Fora o recuo do PMI manufatura (50,1 

pontos de 50,4 pontos), o índice do setor de 

serviços recuou. 

 

 

Política Monetária 

Nos EUA, o discurso de Powell no evento do 

Jackson Hole reforçou que o FED pode começar a 

reduzir o seu programa de compras mensais neste 

ano. No entanto, o fato de Powell indicar que a 

decisão ainda depende da evolução do mercado 

de trabalho e que a diminuição deste programa 

não traz implicações diretas para o aumento das 

taxas de juros, trouxe alívio. 

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 operações de refinanciamento de 

longo prazo e o programa de compra de ativos. 

Além disso, acrescentou que a instituição 

acompanha de perto a situação dos mercados de 

títulos soberanos. 

 



 

 

 

DESEMPENHO E ESTRATÉGIAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Fundos – RV15 e Multiestratégia

Renda Fixa 

O mercado elevou a preocupação em relação ao 

desempenho fiscal no Brasil após o governo 

sinalizar a intenção de criar um mecanismo de 

parcelamento das despesas com precatórios, além 

de idealizar a criação de um fundo com recursos 

de privatização para alocação de despesas fora do 

teto de gastos. Na estratégia juros nominais, 

mantivemos nossas posições defensivas nos 

prazos curtos e mais otimistas na retirada de 

prêmio embutido nos vértices intermediários da 

curva de juros futura, mas diante da volatilidade, 

gerimos de forma tática.  Na estratégia de juros 

reais (juros nominais com a inflação descontada), 

mantivemos nossas posições de curto e médio 

prazo de NTNBs. A pesquisa Focus sobre 

expectativas de inflação ficou em 7,27% para 2021 

e 3,95% para 2022.

Renda Variável 
 

Em relação ao fundo RV 15, no mês de agosto, o 

principal destaque positivo foi nossa posição em 

CPFL, que apresentou bons resultados para o 

segundo trimestre do ano, com EBITDA de R$ 1,9 

bilhão (+41,6% y/y), refletindo o crescimento de 

volumes e aumento de tarifas na distribuição e 

maior geração de energia eólica.  

Por outro lado, o principal destaque negativo foi 

nossa posição em Vale, que ficou pressionada pela 

queda nos preços do minério de ferro. No mês, a 

commodity desvalorizou 15,3% sobretudo por 

conta de maiores preocupações com relação ao 

crescimento global, com indicadores de atividade 

das principais economias mostrando 

desaceleração. O anúncio de medidas de restrição 

à produção de aço na China trouxe pressão 

adicional.  

Outro destaque negativo foi nossa posição em 

Vamos, que ficou pressionada por um movimento 

de realização de lucros após forte performance do 

papel desde sua abertura de capital, e pelo 

aumento das taxas de juros de longo prazo. 

 

No fundo Multiestratégia, a antecipação da 

dinâmica eleitoral e a possível deterioração do 



 

 

lado fiscal foi o estopim para que mais uma vez a 

bolsa sofresse e zerasse a alta do ano, com o 

Ibovespa fechando agosto com queda de 2,48%, 

apesar de ventos melhores no exterior. Esse 

movimento de diminuição de posições foi muito 

mais intenso nas small caps, com o índice SMALL 

caindo 3,82% e com várias ações, principalmente 

de IPOs recentes, caindo de maneira muito mais 

intensa, em alguns casos 30,40% em um mês. 

Devido a essa dinâmica, optamos por reduzir parte 

do nosso portfólio taticamente. Nossas proteções 

funcionaram em parte, mas mesmo assim o fundo 

sofreu de maneira significativa em renda variável 

local esse mês, com destaque negativo para o 

setor de mobilidade e mineração, além de varejo 

e malls. Como destaque positivo da nossa carteira, 

tivemos posições do setor de petróleo e do setor 

elétrico. 

 

Fundos – RF100/ RF100C / PREVIC

Renda Fixa 
Os riscos para o portfólio advêm da pressão por 

novos gastos fora do teto comprometendo a 

execução da consolidação fiscal a partir de 2022; 

da desancoragem da inflação; e de mudança 

abrupta da liquidez nos países desenvolvidos. 

Assim, o perfil da carteira está distribuído na 

dimensão de juro real/nominal em 45% nominal e 

55% real; e na dimensão prazo, com 14% do risco 

no vencimento de 1 ano (NTN-B 2022), 32% do 

risco entre 1 e 5 anos, e 54% acima de 5 anos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pú-

blicos indexados 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 supe-

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 Nacional – 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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