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• Em menos de um mês após a sanção do pacote de USD1.9tri de estímulos fiscais, os Estados Unidos já se
veem imersos num novo debate sobre propostas fiscais – dessa vez, porém, com financiamento oriundo do
aumento de impostos.

• Mesmo diante da expectativa de mais gastos e dados fortes de atividade, o FOMC não mudou sua postura
em março e segue sem ver altas de juros no seu horizonte de política monetária.

• A União Europeia encerrou o primeiro trimestre com sua vacinação ainda incipiente e suas metas de
aceleração no segundo trimestre começam a ser postas em dúvida.

• Na China, os dados começaram a mostrar certa desaceleração dos setores mais sensíveis a crédito e
infraestrutura, em paralelo a uma retomada mais notável da produção de bens – especialmente aqueles
mais ligados ao comércio global.

• Uma série de fatores estruturais fazem com que as economias emergentes hoje sejam menos vulneráveis às
altas de juros do que foram em episódios passados.

Os cheques da Fase 5 dos estímulos fiscais
sancionados por Joe Biden em março nem
acabaram de ser distribuídos e o país já se vê imerso
em mais um debate que envolve gastos na ordem dos
trilhões de dólares. O presidente Democrata
apresentou parte do seu plano de investimento em
infraestrutura, que contempla cerca de USD2,3tri de
gastos em 8 anos, divididos em diversas áreas como
estradas, aeroportos, habitação, sustentabilidade e
P&D. Além disso, é esperado que um segundo
conjunto de propostas focadas em saúde e educação
sejam divulgadas ao longo de abril.

Entretanto, espera-se que dessa vez o pacote seja
financiado pelo menos parcialmente via taxação. A
proposta original desenhada há algumas semanas
contempla uma série de aumento de impostos sobre
as empresas (como a mudança no corporate tax de
21% para 28%) que financiariam completamente o
déficit ao longo de 15 anos. Dessa forma, ainda que
tenhamos novas expansões líquidas de gastos do
governo americano, as discussões tributárias
podem ter impacto negativo especialmente em
alguns setores, como pudemos acompanhar (embora
de modo inverso) durante a discussão do corte de
impostos no primeiro ano do Governo Trump
(Gráfico 1).

A despeito desse tipo de discussão – que deverá levar
meses e enfrentar resistência mesmo dentro dos
Democratas – o cenário otimista que vinha se
desenhando para a economia americana em 2021 foi

amparado pelos dados em março. O processo de
vacinação continuou acelerado – até o momento,
foram mais de 160 milhões de doses distribuídas
no país – e os dados de atividade já são capazes de
refletir o processo de reabertura, em especial no
mercado de trabalho (Gráfico 2). Mesmo assim, a
postura do FOMC foi mantida praticamente
inalterada na última reunião, o que é simbolizado
na manutenção dos dots ainda sem previsão de
aumento de juros (na mediana) até o fim de 2023.
Dessa forma, no que tange à política monetária, o
ambiente a ativos de risco ainda deve se manter
favorável nos próximos meses, com ancoragem dos
juros curtos e viés de alta gradual dos juros mais
longos, à medida que os dados corroboram as
expectativas de crescimento econômico.

Preços Relativos de Ações do S&P 500 e
o Imposto sobre PJ nos EUA

Gráfico 1. Fonte: Goldman Sachs, Bloomberg. 
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A vacinação na União Europeia, por outro lado,
segue atravancada, graças a diversos episódios
adversos principalmente ligados à relação
contenciosa entre a AstraZeneca e o bloco. Até o
momento, foram distribuídas menos de um terço do
número de doses per capita distribuídas nos EUA.
Como consequência, novamente foram vistas
extensões das medidas de restrição (Gráfico 3) ou
mesmo novos lockdowns (como o caso da França),
provocando novas revisões baixistas de crescimento
e aumentando a preocupação do ECB que, diferente
do Fed, já manifestou desconforto com as altas de
juros mais longos e seu eventual impacto adverso na
recuperação. Inclusive, por vezes foi mencionando
que novos cortes na taxa básica de juros (já
abaixo de 0%) não estão descartados. O segundo
trimestre será essencial para a região, visto que as
projeções ainda contemplam certa aceleração da
imunização para que seja atingida a meta de 70% da
população adulta vacinada até o fim do verão – se
depender do que foi visto até o momento, tais
projeções parecem muito otimistas.

Na China, os dados de atividade também pareceram
corroborar um cenário que estava se desenhando
desde o início do ano, com o crescimento forte de
setores mais relacionados a crédito e
infraestrutura dando espaço a setores relacionados
à produção de bens e comércio global. O que ainda
não foi visto, entretanto, foi uma retomada mais forte
do consumo interno. Mas isso pode ser explicado
pelas restrições a viagens impostas pelo governo
chinês durante o Ano Novo Lunar, uma data
importante para o consumidor chinês. Desse modo, a
expectativa para essa variável ainda é favorável para
os meses à frente, à medida que a vacinação permite
uma reabertura de setores mais sensíveis. Porém,
aqui vale a ressalva de que, relativamente a outros
países, a China soube lidar melhor com a coexistência
do vírus e a atividade econômica, de modo que o
efeito marginal da vacinação sobre a retomada tende
a ser menor.

Em tempo, o panorama de recuperação chinesa
segue sendo um dos vetores favoráveis a
economias emergentes nos próximos meses – ainda
mais diante de inevitáveis comparações com o Taper
Tantrum de 2013, quando o então presidente do
FOMC, Ben Bernanke, anunciou abruptamente o
início da normalização monetária no país. O período

Emergentes – Inflação, Contas Externas e a Taper

Gráfico 2. Fonte: BLS

USA – Total Employed Population (SA)

Google Mobility Report – Retail and Recreation

Gráfico 4. Fonte: Bloomberg

seguinte conteve diversos meses de má performance
de ativos emergentes. Porém, além do vetor favorável
vindo da China e demanda por commodities, tais
países apresentam hoje um estrutural também muito
mais favorável do que naquela época: maior estoque
de reservas internacionais, déficits em conta corrente
menores com inflação mais controlada (Gráfico 4),
menor participação estrangeira na dívida local,
menor momentum de fluxos de capitais, entre outros.
Dessa forma, aliando esse fator estrutural com um
Fed que promete ser bem mais gradual no processo
de normalização, acreditamos que pelo menos desse
lado não devemos ver uma turbulência nesse grupo
de ativos da mesma magnitude que em 2013.

Gráfico 3. Fonte: Google Mobility Report
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• O maior risco que apontávamos para nosso cenário se concretizou, com a forte piora da pandemia vista
nesse mês.

• Ainda que esperemos a continuidade da dinâmica desfavorável no curto-prazo e das pressões fiscais, as
boas perspectivas de vacinação são uma luz no fim do túnel para descompressão dos riscos ao longo do
segundo semestre.

• Banco Central deverá olhar além da provável queda do PIB no 2º trimestre e reagir à piora da inflação e
aumento dos riscos fiscais. Esperamos que a taxa Selic alcance 6% no final deste ano.

• Com riscos fiscais aflorados, não vemos estabilização da taxa de câmbio no curto-prazo, mesmo com a
melhora contratada para as contas externas neste ano.

com menos mérito, para saciar a demanda dos
políticos por mais verbas.

Seja como for, a situação da pandemia que acarreta
o aumento das restrições sociais ao redor do
país resulta em um caldo de cultura fértil para o
nascimento de ideias criativas (pedaladas) e
aumenta a pressão para mais gastos fora do teto,
incluindo uma possível declaração de estado de
calamidade pelo presidente. Os discursos de
Bolsonaro a princípio rechaçam tal possibilidade,
mas a pressão política em seu entorno tem
aumentado, o que pode ser agravado caso sua
popularidade apresente queda nas próximas
pesquisas de opinião.

Os riscos nesse curto prazo (próximas semanas), no
entanto, não podem eclipsar a possível melhora que
teremos à frente quando os números da pandemia
mostrarem queda, tanto como reflexo das medidas
de restrição tomadas agora como pelo processo de
vacinação que irá ganhar corpo ao longo do tempo.
Aqui vale dizer que seguimos relativamente
otimistas com o processo de imunização e
acreditamos que em maio deveremos ter vacinado
toda a população acima de 60 anos (Gráfico 5), o
que deverá melhorar por si só a dinâmica da
pandemia, assim como desafogar o sistema de
saúde. Outra consequência é a reabertura da
economia ao longo do segundo semestre, o que
também ajudará na descompressão da demanda
política por mais recursos. Portanto, o segundo ato
toma forma justamente na segunda metade do ano,
com arrefecimento da crise sanitária e econômica,

A dinâmica da pandemia apresentou forte piora
no último mês, com alta vertiginosa nos números de
óbitos diários e aumento crítico da utilização da UTIs
na maioria dos Estados. Dessa maneira, o principal
risco apontado ao nosso cenário desde o começo do
ano foi concretizado e dessa forma já lidamos com as
consequências políticas e fiscais. Nesse novo
ambiente, analisamos o cenário prospectivo como
uma peça de teatro em dois atos, com horizontes
temporais distintos.

O primeiro ato diz respeito a continuidade da piora
da pandemia que resulta em uma maior pressão
sobre os gastos públicos. Tal pressão é refletida nos
quase R$ 90 bilhões que deverão ser gastos além dos
limites constitucionais do teto de gastos neste ano
(somando restos a pagar de 2020, extensão do auxílio
emergencial e o provável programa de proteção ao
emprego - BEM). Além disso, desde o ano passado
temos visto consecutivas tentativas de drible às
limitações do teto de gastos, como foi o caso da
tentativa de pedalar os gastos com pagamentos de
precatórios, além da tentativa mais recente de se tirar
o Bolsa Família de dentro do teto – na tramitação da
PEC emergencial – e agora com o orçamento de 2021
aprovado, que deliberadamente subestima despesas
obrigatórias para aumento de gastos com emendas
parlamentares. Dessa maneira, fica clara e
emblemática a demanda da classe política por
mais recursos.

A situação da pandemia vem a aumentar essa
demanda por mais gastos, uma parte deles meritórios
por conta da situação sanitária do país, outra parte
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resultando em uma sensação térmica mais favorável
para a classe política e a população, o que contrasta
com o sentimento oposto do que vemos no curto
prazo. É com base nesses dois atos que
permanecemos pessimistas nas próximas
semanas, mas com uma perspectiva de recuperação
mais favorável em um segundo momento.

Esses dois atos nos ajudam também a pensar na
trajetória ideal para a política monetária. O
otimismo com a retomada da atividade no 2º
semestre faz com que acreditemos que o BC deva
olhar além da queda do PIB no curto prazo. De fato,
mesmo com essa perspectiva de atividade mais fraca,
vimos o BC surpreendendo os analistas e começando
o ciclo de ajuste monetária com uma alta de 75 bps na
reunião do Copom de março, sob a justificativa de
aumento dos riscos fiscais de curto-prazo, em linha
com nosso cenário, e da piora da inflação.

Nesse sentido, revisamos mais uma vez a projeção
de inflação para este ano de 5.1% para 5.4%
enquanto para o ano que vem ela se mantém em
3.7% (Gráfico 6). Já o Banco Central, revelou uma
trajetória de inflação mais benigna em seu cenário
base, de 5% e 3.5%, respectivamente, levando em
conta uma Selic terminal de 4.5%. Portanto, os
modelos do BC levariam em conta um ajuste parcial
na taxa de juros, conforme explicitado na última
reunião do Copom. No entanto, uma vez que nossos
modelos apresentam uma dinâmica inflacionária pior
do que os modelos do BC, acreditamos que ele
acabará fazendo um ajuste completo da política
monetária, levando a Selic no final deste ano para
6%.

Por fim, os fundamentos do setor externo seguem
robustos, especialmente pela perspectiva de
aumento do saldo comercial este ano, oriundo da
alta dos preços de commodities, o que deverá garantir
o equilíbrio das transações correntes.

Do lado financeiro, acreditamos estar próximos do
fim do processo de troca de desalavancagem
externa, o que vinha pesando negativamente no
fluxo cambial. Apesar de acreditarmos que a alta de
juros deva ser uma condição necessária para uma
melhor performance da taxa de câmbio à frente,
essa não é uma condição suficiente. Para que
possamos almejar uma estabilização na
dinâmica da taxa de câmbio, teremos que ver
uma diminuição dos riscos fiscais que, como
abordado acima, não é nosso cenário base no curto-
prazo.

IPCA YoY

Acompanhamento Vacinação

Gráfico 5. Fonte: Garde

Gráfico 6. Fonte: IBGE.
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Atribuição de Performance – Março/21
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