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'Prévia do PIB' cai 0,43% em maio. 
IBC-Br surpreende e aponta contração da economia em maio. 

 

 

 CENÁRIO MACRO – DOMÉSTICO   

Atividade e inflação 

Em relação ao crescimento econômico, o IBC-BR surpreendeu negativamente e recuou em 

maio. A retração do IBC-BR (-0.4%) pode ser explicada pela revisão baixista para a safra 

brasileira no mês (-0,6%), os outros indicadores de atividade apresentaram novamente bom 

desempenho. Enquanto o volume do setor de serviços cresceu 1,2% em maio, o varejo 

ampliado subiu 3,8% e a produção industrial avançou 1,4% no período. A continuidade da 

recuperação da atividade econômica consolida a preocupação com o comportamento da 

inflação ao longo dos próximos meses. 

Para os próximos meses, o avanço da confiança empresarial é consistente com a 

continuidade do processo de recuperação da atividade econômica. Mais importante, a 

dinâmica de melhora da situação da pandemia também é fundamental para aceleração do 

crescimento devido ao avanço da mobilidade e retomada mais pujante de serviços 

 

 

Política Monetária 

Com o IPCA-15 de julho acima das expectativas, aceleração dos núcleos e com as 

expectativas para a inflação deste ano acima de 6,7%, a expectativa é que o Banco Central 

acelere o ritmo de aperto monetário e eleve em 1,0 p.p., para 5,25%, a Selic na reunião de 

agosto. 

Ainda, com a expectativas para 2022 gradualmente aumentando mesmo com o cenário de 

Selic mais alta, espera-se que o Banco Central também indique que a Selic pode subir acima 

do nível considerado neutro para evitar desancoragem das expectativas.

 

Político 

Os acontecimentos do cenário político também contribuem para preocupação fiscal. Apesar 

de a investigação da CPI da Covid ter perdido fôlego, a contínua queda da popularidade do 

presidente Bolsonaro aponta para potencial pressão maior por medidas populistas e gastos 

para conseguir recuperar apoio. 

De fato, tentando melhorar sua relação com o Congresso para não perder votos para sua 

pauta prioritária, o governo fez uma pequena reforma ministerial. O Senador Ciro Nogueira 
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foi indicado para a Casa Civil e Onyx Lorenzoni irá chefiar o recém-criado Ministério do 

Trabalho e Previdência. As mudanças são recentes, mas além da resolução sobre o 

orçamento de 2022 testar se as mudanças ministeriais foram favoráveis, a eventual votação 

da Reforma Tributária também será um teste importante para o governo. O texto inicial 

enviado pelo governo já foi alterado e com menos resistências por parte dos empresários, o 

governo espera aprovar a Reforma Tributária ainda em agosto na Câmara dos Deputados.  

 

 CENÁRIO MACRO – INTERNACIONAL  

 

Crescimento Global 

O mês de julho foi marcado pela continuidade da performance positiva dos mercados. 

Devido ao otimismo em relação ao crescimento global, menor preocupação com a 

disseminação da variante delta e manutenção dos estímulos monetários, as principais 

bolsas globais tiveram desempenho novamente favorável em julho. No mês, enquanto o 

MSCI global ganhou 1,7%, o Stoxx 600 Europa subiu 2,0% e o S&P 500 mostrou alta de 2,3%. 

No que se refere à expectativa de crescimento global, a projeção de 6,0% para o PIB 

mundial deste ano não sofreu alterações. No entanto, diferente dos últimos meses, com 

exceção da Zona do Euro, observou-se moderação dos principais indicadores de atividade 

econômica 

 

 

Atividade e Inflação – EUA 

O PIB do segundo trimestre frustrou e cresceu à taxa anualizada de 6,5%, bem abaixo das 

expectativas (8,5%). De fato, a abertura do PIB mostrou que o crescimento foi menor devido 

aos problemas de oferta e queda dos estoques, uma vez que o consumo das famílias 

acelerou no período. De qualquer maneira, o menor avanço somado ao novo recuo do ISM 

manufatura e queda da confiança do consumidor apontam para arrefecimento do ritmo de 

crescimento nos próximos meses. 

O impulso adicional para o otimismo com a economia americana, no entanto, pode ficar por 

conta da perspectiva de aprovação de um novo pacote fiscal. Apesar das resistências dentro 

do próprio partido Democrata, em julho, as negociações para um acordo bipartidário por 

um pacote de investimentos em infraestrutura continuaram. 
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Política Monetária – EUA 

Sem alteração no cenário de crescimento e com a inflação ainda em patamar acima da meta 

e acelerando, o FED não alterou sua política monetária em sua última reunião e admitiu que 

houve progresso da economia em direção às metas. 

Apesar destas melhoras indicarem que o FED está cada vez mais próximo de reduzir seu 

programa de compras de ativos mensais, o discurso do Powell foi na direção de que ainda 

não há pressa em anunciar esta mudança. Powell afirmou que além de ver o aumento dos 

preços como transitório e ter como cenário base a desaceleração da inflação para a meta, 

para ele, o mercado de trabalho ainda tem que fazer mais progressos. 

 

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro 

Na Zona do Euro, as notícias de crescimento seguiram favoráveis. Além de o PIB do segundo 

trimestre surpreender positivamente com avanço de 2,0%, a prévia do PMI composto 

aumentou para 60,6 pontos, maior patamar desde fevereiro de 2018, e a mediana para a 

expectativa do PIB da região de 2021 subiu para 4,6%. 

Os PMI´s de julho continuaram apontando aceleração da recuperação da região. Fora a 

resiliência do setor industrial, também beneficiado pelas exportações, à medida que as 

taxas de vacinação aumentam e as restrições são reduzidas, o setor 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 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. 

Segundo alguns dirigentes do BCE, ainda que a perspectiva para a economia tenha 

melhorado na Europa, diante 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 

momento. Porém, o Banco Central se mostra atento a qualquer pressão inflacionária 

adicional nos próximos meses.
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Atividade – China 

Na China, conforme já indicado nos principais dados mensais, o PIB do segundo trimestre 

apresentou desaceleração. Na comparação anual, o PIB chinês cresceu 7,9%, variação bem 

abaixo do avanço de 18,3% registrado no primeiro trimestre e ligeiramente inferior ao 

consenso de mercado (8,0%). 

Com a inflação bem-comportada e visando apoiar a economia, o Banco Central da China 

anunciou redução da taxa de depósitos compulsórios em 50 bps. A medida contribui para a 

expectativa de forte crescimento do PIB chinês no ano (8,5%) não ser alterada.
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 DESEMPENHO E ESTRATÉGIAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS  

Fundo – RV15 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

Taxa de juro nominal  

Em julho as taxas nominais de juro subiram de forma importante em toda a extensão da 

curva. O vencimento de curto prazo Jan/22 subiu para 6,34% a.a. (+0,665%), o vencimento 

intermediário Jan/23 elevou para 7,82% (+0,75%) e os de longo prazo Jan/25 e Jan/27 

subiram para 8,705% (+0,635%) e 9,04% (+0,55%) respectivamente. As altas nas taxas 

ocorreram após a divulgação do IPCA15 de julho em 0,72% e que elevou a inflação de 12 

meses para 8,59% com piora qualitativa. No campo fiscal notícias divulgadas no final do mês 

em relação a maiores gastos do governo federal em relação a pagamentos de precatórios 

exerceram maior pressão de alta. A pesquisa Focus sobre expectativas de inflação ficou em 

6,56% para 2021 e 3,80% para 2022.  

 

Taxa de Juro real 

No mercado de juro real o movimento de alta das taxas foi também observado. Para o título 

NTNB2022 a taxa subiu de 1,7695 a.a. para 1,935%, projetando uma inflação implícita de 

5,45% (alta de +0,65% em relação ao mês anterior). No vencimento NTNB2023 a taxa subiu 

de 2,46% para 3,02% e a inflação implícita subiu para 4,89% (+0,16% no mês) no 

vencimento de longo prazo NTN B2026 a taxa subiu de 3,71% para 4,04%, e projetou uma 

inflação implícita de 4,67% (alta de 0,23%). A taxa da NTNB2050, que reflete mais os riscos 

fiscais, subiu de 4,38% para 4,495%.  

 

Taxa de Juro americana 

No mercado americano observamos um forte movimento de queda das taxas. A taxa para 2 

anos fechou o mês em 0,188% a.a. (-0,06%) e para 10 anos a taxa encerrou em 1,239% ( -
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0,234%). O mercado observou o FED intencionado em iniciar o processo de redução das 

compras de títulos de longo prazo, porém o FED demonstrou não ter pressa para isso e 

ficando mais " data dependent " além de sinalizar que comunicará com antecedência o 

início desse processo. 

 

Estratégia de gestão 

Juros nominal onshore Mantivemos nossas posições defensivas nos prazos curtos e mais 

otimistas na retirada de prêmio embutido nos vértices intermediários da curva de juros 

futura. Resultado ligeiramente negativo para o book  

Juros real onshore Mantivemos nossas posições de curto e médio prazo de NTNBs. 

Resultado neutro para o Book  

Juros offshore Mantivemos a estratégia tomada na curva de juro americana, porém, 

gerindo de forma tática para todos os fundos. 

 

Renda Variável 

No mês de julho, os principais destaques positivos foram nossas posições nas empresas do 

Grupo Simpar, Vamos e Movida, que apresentaram resultados fortes para o segundo 

trimestre do ano, superando as expectativas do mercado.  

A Vamos apresentou lucro líquido de R$ 100 milhões no trimestre, um crescimento de 155% 

y/y, e uma melhora do ROIC para 12%. Além disso, o capex contratado atingiu R$ 912 

milhões, 4 vezes maior que o do mesmo período do ano anterior, e a receita futura 

contratada (backlog) alcançou R$ 5,1 bilhões (+22% q/q), assegurando um crescimento 

robusto para os próximos anos. A Movida, por sua vez, reportou EBITDA de R$ 388 milhões 

(+157 y/y) e lucro líquido de R$ 174 milhões. A companhia conseguiu adicionar 29 mil carros 

em sua frota, que alcançou 134 mil carros, com uma importante recuperação na taxa de 

ocupação e maior ticket médio. Entretanto, a principal surpresa foi a melhora da 

rentabilidade do segmento Seminovos, que apresentou margem recorde de 17,8%, 

impulsionada pelo aumento de 34% no preço médio dos carros vendidos. Por outro lado, 

um dos destaques negativos foi nossa posição em Via Varejo, que ficou pressionada com a 

desvalorização da bolsa brasileira no mês, sobretudo devido a maiores preocupações em 

relação à inflação corrente com perspectiva de uma taxa Selic final mais alta. Além disso, a 

oferta de ações de outras empresas do setor de varejo trouxe pressão adicional ao papel. 
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Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratégias 

• Aplicamos DI Jan27 

• O perfil da carteira está distribuído da seguinte forma (equivalente-ano) 

- na dimensão juro real/nominal: 47% nominal e 53% real; 

- na dimensão prazo, estamos sem posição nos 
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Fundo – Multiestratégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estratégias 
 

Mantivemos o aspecto dinâmico nos Juros Nominais em relação aos Juros Reais - operando 

inclinações/inflação implícita, com resultado negativo. Mantivemos a posição tomada em 

Juros Americanos com resultado negativo. Em bolsa, seguimos com proteções, posições 

direcionais dinâmicas, e cases de maior convicção, dentre eles os setores de commodities e 

setor ligado a mobilidade e logística que se destacaram e apresentaram bons resultados no 

mês. Mantivemos a nossa alocação em bolsas globais com resultado positivo. No book de 

moedas, obtivemos retorno negativo em moedas de países Desenvolvidos, 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 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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