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PIB brasileiro cresce 1,2% no 1º trimestre de 2021. 

 

Com resultado do 1º trimestre, PIB volta ao patamar pré pandemia. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

Em relação ao crescimento econômico, depois dos dados 

do primeiro bimestre do ano já surpreenderem positiva-

mente e mostrarem pouco efeito do fim do estímulo fis-

cal, o PIB do primeiro trimestre confirmou a resiliência da 

economia mesmo com o recrudescimento da pandemia 

no período. De acordo com o IBGE, o PIB avançou 1,2% 

no primeiro trimestre de 2021 ante o quarto trimestre de 

2020. Com isso, a economia brasileira volta a operar no 

mesmo patamar do quarto trimestre de 2019, antes da 

pandemia de covid-19. 

A revisão relevante para o PIB deste ano não é suficiente 

para impulsionar mudanças nas estimativas de cresci-

mento para os próximos anos. Pelo contrário, para 2022, 

o alto endividamento e o ambiente político desafiador 

devido ao período eleitoral seguem comprometendo as 

expectativas para continuidade da recuperação. Con-

tudo, mesmo sem estender o otimismo das revisões de 

PIB para o próximo ano, é inegável que a surpresa re-

cente com a atividade fortalece a agenda econômica de-

fendida pelo governo, melhora a confiança empresarial e 

contribui para reduzir pressões adicionais por mais gas-

tos. 

 

Política Monetária 

O melhor desempenho da atividade econômica consolida 

a preocupação com o comportamento da inflação ao 

longo dos próximos meses. Além de o IPCA seguir pressi-

onado devido ao aumento dos preços de commodities, 

elevação dos preços de energia elétrica e pressão dos 

bens industriais, a reabertura econômica pode elevar os 

preços se serviços e contaminar rapidamente os núcleos 

de inflação. Devido a este balanço de riscos ainda desfa-

vorável para o IPCA, o Banco Central elevou em mais 0,75 

p.p., para 3,5%, a Selic na reunião de maio. 

Ainda, para a próxima reunião, o Comitê afirmou que an-

tevê a continuação do processo de normalização parcial 

do estímulo monetário com outro ajuste da mesma mag-

nitude, levando a Selic para 4,25% a.a. Em relação aos 

próximos passos, apesar de o Banco Central seguir reafir-

mando que seu plano de voo é de uma normalização par-

cial, a autoridade monetária esclareceu que, caso o ba-

lanço de riscos continue negativo para o IPCA no hori-

zonte relevante, o Copom pode subir a taxa de juros para 

um patamar próximo ao neutro antes do esperado uma 

vez que, a normalização parcial não é um compromisso.

  

Político

Devido a surpresa positiva com o desempenho econô-

mico no começo do ano, o governo revisou para cima as 

estimativas de arrecadação e melhorou sua projeção de 

resultado primário neste ano. O déficit primário proje-

tado pelo governo passou de 3,5% do PIB para 2,2% do 

PIB. Também importante no campo fiscal foi a manuten-

ção do otimismo com o retorno do debate das reformas 

estruturais. O engajamento do presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira, em agilizar a agenda de reformas 

teve resultados positivos ao longo do último mês. 

Além de a CCJ concluir a admissibilidade da Reforma Ad-

ministrativa, o plenário da Câmara aprovou a MP relacio-

nada à capitalização da Eletrobras por expressivo placar 

(313 a favor a 166 contra). Com a conclusão da tramita-

ção na Câmara, a medida segue para o Senado, onde 

deve ser avaliada até o dia 22 de junho. Em relação à Re-

forma Tributária, apesar de a tramitação não destravar, 

houve entendimento entre o governo e líderes do Con-

gresso de que uma reforma fatiada será discutida ao 

longo das próximas semanas.



 

 

 

Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de maio 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 maio. No mês, en-

quanto o MSCI global ganhou 1,3%, o Stoxx 600 Europa 

subiu 3,9% e o S&P 500 mostrou alta de 0,6%.  

No que se refere à expectativa de crescimento global, as 

melhores notícias ficaram por conta da Zona do Euro e 

do Reino Unido. Na Zona do Euro, os primeiros dados de 

maio reforçam que a região está começando a se recupe-

rar fortemente da mais recente recessão. Nos EUA, o oti-

mismo em relação à retomada econômica continuou. 

Com novos casos de Covid-19 em baixo patamar, rápido 

avanço da imunização, expectativa por aprovação de 

mais estímulos fiscais e alta taxa de poupança acumu-

lada, houve nova revisão das projeções para o PIB dos 

EUA deste ano. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

As novidades no cenário americano em maio ficaram 

por conta da maior preocupação com a inflação. Em 

abril, CPI americano subiu 0,8%, surpreendendo forte-

mente a mediana das expectativas de mercado (0,2%). 

O núcleo, que exclui os itens de energia e alimentos, 

também veio bem acima do esperado ao registrar alta 

de 0,9% no mês, sendo que o consenso era de alta de 

apenas 0,3%. Na comparação anual, o núcleo do CPI ace-

lerou para 3,0%, patamar bem acima da meta do FED 

(2,0%). 

A forte inflação no mês é explicada em grande parte pela 

reabertura da economia americana, preços de commo-

dities e itens impactados por problemas temporários na 

oferta. No entanto, a desaceleração do ISM e a fraca cri-

ação de vagas no mercado de trabalho de abril indicam 

riscos de pressões inflacionárias persistentes em função 

da escassez de mão de obra e de matérias-primas.

 

Política Monetária – EUA 

Apesar do o presidente do FED, Jerome Powell, seguir 

afirmando que a atual elevação nos preços no país deve 

ter efeito somente transitório na inflação, a última ata 

do FED mostrou o início do debate a respeito da redução 

do seu programa de compra de ativos. 

De acordo com a última ata do FOMC, alguns dirigentes 

do FED consideram que se a economia continuar a fazer 

rápido progresso na direção das metas do Comitê pode-

ria ser apropriado em algum momento a discutir um 

plano para ajustar o ritmo de compras de ativos. A mu-

dança sutil da comunicação do FED com a discussão da 

eventual redução de estímulos, contribuiu para impedir 

pressão adicional nas taxas de juros dos EUA.

 

 



 

 

 

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro

Em maio, o PMI composto aumentou para 56,9 pontos, 

maior patamar desde fevereiro de 2018, e a mediana 

para a expectativa do PIB da região de 2021 subiu para 

4,2%. 

Os dados de abril reforçam que a Zona do Euro está co-

meçando a se recuperar devido a aceleração da campa-

nha de imunização e resiliência do setor industrial. Além 

disso, no Reino Unido, as perspectivas de crescimento 

também seguem encorajadoras. Com o plano de imuni-

zação adiantado e casos novos controlados, o processo 

de flexibilização das medidas de restrições não foi pos-

tergado a despeito da preocupação com a circulação de 

novas variantes.

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, os dados de abril apontaram desaceleração do 

ritmo de crescimento. A despeito da distorção dos índi-

ces na comparação anual, observou menor avanço da in-

dústria e do investimento no início do segundo trimestre 

e arrefecimento das vendas no varejo mais forte do que 

o esperado. 

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 maio as taxas nominais de juro subiram, porém, com 

maior intensidade nos vértices de curto e médio prazo, 

apresentando assim, um recuo na inclinação da curva. O 

vencimento de curto prazo julho/21 subiu para 3,75% 

a.a. (+0,24%), o vencimento intermediário Janeiro/23 

elevou para 6,68% (+0,41%) e o de longo prazo Ja-

neiro/25 subiu para 7,88% (+0,12%). Os principais veto-

res que influenciaram o mercado vieram do ambiente 

doméstico. Embora o Banco Central tenha mantido ofi-

cialmente o posicionamento de ajuste parcial da taxa Se-

lic, a instituição fez algumas menções no sentido de que 

esse posicionamento poderia mudar caso o cenário soli-

citasse. No campo fiscal apesar da pressão persistente 

para aumento dos gastos, a atividade melhor que o es-

perado e consequentemente a maior arrecadação ob-

servada trouxe um alivio marginal sobre as preocupa-

ções fiscais.  

 

 

 

 

Estratégia Juro Nominal  

Em maio, 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, observamos os seguintes mo-

vimentos. Para o título NTNB2022 a taxa recuou de 

1,39% a.a. para 1,29%, projetando uma inflação implí-

cita de 4,82% (alta de +0,56% em relação ao mês ante-

rior). No vencimento NTNB2023 a taxa caiu de 1,93% 

para 1,81% e a inflação implícita subiu para 5,09% 

(+0,51% no mês), porém, para o vencimento de longo 

prazo NTNB2026 a taxa subiu de 3,37% para 3,42%, e 

projetou uma inflação implícita de 4,67% (ligeira queda 

de 0,03%).  

 

Estratégia Juro Real  

Reduzimos nossas posições de NTNBs de curto prazo e 

atacamos em vencimentos de prazo intermediário.

 

 

 

 



 

 

Renda Variável

No mês de maio, os principais destaques positivos foram 

nossas posições nas empresas do Grupo Simpar, princi-

palmente na própria holding e na subsidiária Vamos. Em 

evento com investidores, os principais executivos do 

grupo compartilharam um plano de crescimento ro-

busto para 2025, surpreendendo as expectativas do 

mercado. 

Na Vamos, a companhia prevê uma frota 6x maior que a 

atual em 2025 e, para suportar esse crescimento, focará 

investimentos em equipe comercial e na digitalização 

dos seus canais de venda. Na Movida, a expectativa é de 

um crescimento de 2-3x no tamanho da frota. A JSL, que 

espera um crescimento de 3x na receita, continuará bas-

tante ativa na agenda de M&A tendo em vista um mer-

cado de logística ainda extremamente fragmentado, 

com oportunidades para entrada em novos segmentos. 

Por fim, a CS Brasil está otimista com o crescimento do 

negócio de gestão de frotas e com a nova avenida de 

crescimento em concessões –a companhia ganhou dois 

leilões portuários recentemente, e tem três estudos em 

andamento. 

Por outro lado, o principal destaque negativo foi nossa 

posição em Suzano, que ficou pressionada por conta da 

apreciação do Real em relação ao Dólar, enquanto os 

preços da celulose se mantiveram estáveis no mês.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias

• Não houve alteração do portfólio em maio. 

 

• 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 

Em maio observou se a continuidade do desempe-

nho positivo dos ativos de crédito corporativo, re-

sultado da combinação de alguma redução dos 

spreads adicionados ao efeito do carregamento dos 

ativos. Os ativos de crédito privado financeiro tive-

ram melhora no desempenho, mas ainda ficaram 

abaixo do CDI no mês. 

O mercado primário ganhou melhor dinâmica, os 

bancos de montadoras continuaram a ser destaque 

com livros bem concorridos. A dinâmica de maio re-

força a nossa visão de normalização do primário ao 

fim deste semestre. 

Continuamos com a cautela com ativos de prazos 

superiores a 3 anos, embora ainda tenhamos alguns 

seletos nomes com prazos mais longos. Esta cautela 

é devida à incerteza fiscal, que na margem apresen-

tou melhora, bem como a evolução da pandemia 

onde a batalha transmissão versus vacinação pa-

rece ter mais rounds do que o esperado Fruto do 

calendário, passaremos a conviver em breve com a 

incerteza das eleições presidenciais em 2022. 

Do lado do fundamento do crédito privado no curto 

prazo os sinais permanecem altamente positivos e 

continuamos com alta confiança na qualidade da 

nossa carteira atual. Para junho continuamos ante-

vendo alguma volatilidade da curva de juros, ajustes 

marginais nos spreads de crédito e predomínio do 

efeito do carregamento que deve resultar em retor-

nos positivos em horizontes mais longos tanto para 

ativos CDI+ como CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 posição tomada em Juros America-

nos com resultado negativo. Em bolsa, seguimos  

 

 

 

 

 

com proteções, posições direcionais dinâmicas, e 

cases de maior convicção, apresentando bons resul-

tados. Mantivemos a nossa alocação em S&P 500. 

No book de moedas, obtivemos retorno negativo 

em moedas de países Desenvolvidos e retorno posi-

tivo 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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