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• Dados de atividade e reabertura em países com processo mais avançado de vacinação fortalecem otimismo

para economia global.

• EUA deve crescer mais de 7% em 2021, por conta da reabertura econômica e novos estímulos fiscais.

Entretanto, essas boas expectativas precisam se concretizar para que o Fed mude sua atual postura, o que

antevemos acontecer gradualmente a partir de junho.

• Progresso da vacinação na Europa afastou risco negativo de extensão dos lockdowns, e Zona do Euro parece

estar num ponto de inflexão. Retomada econômica e ambiente global inflacionário deve favorecer taxas

longas.

• Economias emergentes devem continuar recebendo impulso favorável da China crescendo, na margem,

perto do seu potencial.

O cenário de retomada global ganhou tração ao longo

de abril com desenvolvimentos favoráveis quanto à

vacinação em diversas regiões, com destaque

para a União Europeia, após um primeiro trimestre

aquém de seus pares. Os dados de atividade nas

economias mais adiantadas nesse processo nos

deixam ainda mais confiantes quanto aos efeitos

favoráveis ao consumo e à atividade econômica, como

é o caso do Reino Unido (Gráfico 1). Por outro lado,

vale ressaltar que o processo segue heterogêneo e,

principalmente entre as economias emergentes,

ainda há países enfrentando novas ondas de casos

com medidas restritivas, como é o caso de Chile, Índia

e Turquia.

Nessa linha, os Estados Unidos seguem na

dianteira do processo, com mais de 40% da

população recebendo ao menos uma dose, e com

restrições sendo relaxadas estado a estado sem

maiores problemas. Aliado a esse fator, o cenário

benigno se completa com uma política fiscal

altamente proativa, não apenas quanto a estímulos

já aprovados (cerca de USD6tri desde o início da

crise), mas também contando com as novas propostas

de Joe Biden delineadas ao longo de março e abril.

Embora os gastos de USD4tri (por 10 anos) propostos

sejam financiados via aumento de impostos,

esperamos que a impopularidade do aumento de

carga e a discordância de senadores mais moderados

– principalmente quanto a impostos corporativos –

devam resultar em certa desidratação dessa parte,

conferindo maior caráter expansionista aos pacotes.

Mesmo diante desse otimismo, o Fed manteve sua

postura de “ver para crer” na reunião de abril,

ressaltando a paciência e a necessidade da

concretização dessas boas expectativas nos dados

econômicos – principalmente de mercado de

trabalho – para que haja progresso rumo a seus

objetivos. Acreditamos que tal “progresso” deva ser

corroborado pela criação líquida de empregos

em abril e maio, o suficiente para que a discussão

sobre o início do processo de redução de compra

de ativos apareça na ata da reunião de junho.

Condicional à continuidade da série de bons dados,

também antevemos uma sinalização mais forte

do chairman Powell sobre esse tema ao longo

do 3º trimestre, pois há uma clara ênfase do Fed

quanto à necessidade de sinalizar suas intenções

com antecedência. Na nossa visão, o processo deve

durar 12 meses, iniciando-se em janeiro de 2022

(Gráfico 2).

UK – Gastos com Cartão de Crédito (100 = fev/2020)

Gráfico 1. Fonte: ONS.
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Ainda aquém nos quesitos fiscais e sanitários, a Zona

do Euro teve um bom progresso em abril,

permitindo a alguns governos começar a falar sobre

relaxamento gradual das medidas de restrição,

afastando um pouco o cenário de risco negativo.

Assim, a região encontra-se hoje num ponto

semelhante aos EUA há alguns meses, vislumbrando

uma retomada forte baseada na reabertura e no

acúmulo de poupança de um trabalhador que, em

média, não perdeu seu vínculo graças a programas de

suporte governamental. Apesar de expressiva

melhora nas expectativas para o crescimento no

bloco, com poucos dados em mãos até a reunião de

junho, o ECB deve priorizar a cautela em sua decisão

e manter um ritmo acelerado de compras sob o

envelope do PEPP (Pandemic Emergency Purchase

Program). Quanto ao Euro, somos menos otimistas,

visto que a moeda já se apreciou fortemente no mês e

é mais sensível a eventuais reprecificações de juros

mais curtos nos Estados Unidos.

Acreditamos que esse cenário de alta nos juros em

geral possa ser reforçado pelo ambiente

inflacionário global. Mesmo após as fortes

surpresas recentes (Gráfico 3), os índices de preços

devem permanecer pressionados nos próximos

meses, reforçados por choques de curto prazo tanto

do lado da oferta (alta nos preços de insumos e

rupturas nas supply chains), como da demanda

(poupança elevada e reabertura do setor de serviços).

Entretanto, ainda acreditamos que tais pressões tem

baixo risco de se traduzir numa inflação mais

fora de controle no longo prazo, visto que o hiato

aberto e tendências de longo prazo como demografia

e globalização devem continuar atuando no sentido

contrário.

Após ser destaque isolado em 2020, a China deve

voltar ao seu crescimento de longo prazo (na

margem) ao longo de 2021 (Gráfico 4), o que por si só

já perfaz um cenário benigno para economias

emergentes e preços de commodities. O aperto

gradual nas condições de crédito do país deve ser

compensado pela retomada da atividade global e do

consumo interno, que deve se recuperar ao longo do

ano à medida em que a população é imunizada, ainda

que com uma certa lentidão esperada devido ao seu

tamanho.

PIB China (AS) e Tendência 2015-2019

Gráfico 2. Fonte: Garde

Ritmo de Taper esperado para o FOMC em 2022

Indicador de Surpresas Inflacionárias

Gráfico 4. Fonte: National Bureau of Statistics

Gráfico 3. Fonte: Citibank
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A Travessia

• Com o avanço do processo de vacinação e a melhora esperada para a dinâmica da pandemia, antevemos

uma melhora do ambiente doméstico, com a reabertura econômica e consequente descompressão das

demandas fiscais.

• Dada a resiliência da economia brasileira em meio a segunda onda da pandemia e o cenário mais otimista

para a reabertura, revisamos a projeção para o PIB de 2021 para 4%, com destaque para a retomada forte

no 2º semestre.

• Apesar do alívio temporário nos dados de curto prazo, ainda vemos o cenário de inflação pressionado para

este ano. As nossas preocupações advêm da nova rodada de alta nos preços de commodities internacionais,

a continuidade das pressões sobre bens industriais e a possível recomposição dos preços de serviços com o

fim das restrições sociais.

• O melhor cenário de atividade econômica e a continuidade nas pressões sobre a inflação deverão levar o BC

a manter sua postura mais Hawkish, sinalizando a continuidade do processo tempestivo de normalização da

política monetária.

• No lado do setor externo, a balança comercial tem mostrado dinâmica muito favorável, por conta da boa

safra no ano e alta nas cotações internacionais das commodities. Do lado financeiro, melhores sinais vindos

do investimento estrangeiro direto e da taxa de rolagem indicam que devemos ver um fluxo cambial

positivo no ano.

sociais entre Março e Abril, a atividade econômica

foi surpreendentemente resiliente, reforçando

nosso otimismo com a atividade econômica este

ano. Revisamos a queda do PIB no 2º trimestre

para apenas 0.4% em comparação com o trimestre

anterior e contamos com uma retomada mais forte

nos trimestres seguintes, com o avanço do processo

de vacinação trazendo uma reabertura mais ampla

da economia ao longo do segundo semestre

(Gráfico 6). Dessa maneira, revisamos a projeção do

PIB em 2021 para 4%.

Na última Carta Mensal, chamamos atenção para os

dois momentos que esperávamos para o cenário

doméstico. O primeiro momento, no curto prazo,

muito influenciado pela piora dos números da

pandemia aliado a um começo ainda gradual do

processo de vacinação; e o segundo, em que

deveríamos ver uma melhora nos números da

pandemia aliada à aceleração do processo de

vacinação. Neste segundo momento, com a melhora

do ambiente, os riscos fiscais deveriam diminuir com

a queda da demanda política por mais gastos. Ainda

que tenhamos atingido números muito altos de

óbitos de Covid-19 e isso, de fato, tenha gerado uma

forte demanda por novos gastos (praticamente R$

100 bilhões fora do teto), os impactos fiscais

ficaram relativamente contidos (Gráfico 5).

Prospectivamente, acreditamos que estamos vivendo

a travessia para esse segundo momento, em que a

melhora dos números da pandemia, a aceleração no

processo de vacinação e a resiliência da atividade

deverão resultar numa diminuição de pressões fiscais

e, consequentemente, melhora do ambiente

doméstico.

Mesmo no primeiro momento em que vimos

intensificação da pandemia no país e das restrições
Gráfico 5. Fonte: Tesouro Nacional

Resposta Fiscal a Pandemia
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A melhora no ambiente que vemos para o lado fiscal e

de atividade, no entanto, não deverá ocorrer no

cenário de inflação. Apesar de termos visto uma

descompressão momentânea dos índices de

preços de curtíssimo prazo, os vetores altistas

seguem preponderantes e, portanto, seguimos com

nossa projeção de 5,5% para o IPCA este ano, acima

do limite superior da meta de inflação, e de 3.7% para

2022, ligeiramente acima do centro da meta. Em que

pese a possibilidade de decisões políticas que

impactem alguns itens específicos de administrados

esse ano (como cancelamento dos reajustes de

medicamentos e planos de saúde), mantemos o viés

altista para a inflação. Três fatores seguem

preocupando: a nova rodada de aumentos nas

cotações internacionais de commodities, as pressões

de preços nas cadeias industriais e a possível

recomposição dos preços de serviços conforme o

setor começa a retomar a normalidade ao longo dos

próximos meses.

Além da piora do cenário base de inflação citado

acima, o Copom tem examinado cenários

alternativos para a condução da política

monetária, ponderando os riscos em torno do seu

cenário base. Se por um lado o risco fiscal se traduz

num risco altista, por outro riscos relacionados a

pandemia e atividade se manifestavam como

baixistas para a inflação prospectiva. Com a

resiliência do cenário de atividade descrita

anteriormente (e diminuição do risco

desinflacionário), acreditamos que o BC deverá

manter sua intenção de fazer um ajuste mais

preemptivo no nível de estímulo monetário e

continuar subindo a taxa de juros no ritmo de 75bps

pelo menos nas próximas duas reuniões. Desta

maneira, seguimos acreditando que o cenário

econômico irá levar a um ajuste completo na política

monetária para 6.5%, o que deverá acontecer ainda

este ano.

No setor externo, a balança comercial segue sendo

destaque positivo (Gráfico 7) a despeito das

revisões metodológicas que mostraram saldos

comerciais menores em anos anteriores. Sem entrar

no mérito das revisões, na margem temos visto uma

dinâmica muito favorável no saldo comercial, que

tem reagido fortemente a boa safra neste ano e a

forte alta das cotações internacionais de

commodities. Dessa maneira, antevemos um saldo em

transações positivo este ano, o que não ocorria

desde 2007. Do lado financeiro, também temos

vistos sinais na margem mais encorajadores, com

recuperação dos ingressos mensais de

investimento estrangeiro direto e manutenção na

taxa de rolagem dos empréstimos e bonds externos

acima de 100%. Dessa maneira, mantemos a visão

otimista para o fluxo cambial neste ano, que deverá

ser superavitário.

Balança Comercial (Saldo Mensal SAAR)

PIB

Gráfico 6. Fonte: IBGE

Gráfico 7. Fonte: Ministério da Economia.
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Rentabilidade até 30/04/2021

FUNDOS (%)

D’Artagnan |Multimercado 

Porthos | Alavancado

Indicadores (%)

CDI

Ibovespa

Athos | Long Biased

MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

MÊS ANO 12M 24M 36M 60M48M

Aramis | Previdência

RENTABILIDADES
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Atribuição de Performance – Abril/21

D’Artagnan

Aramis Athos

Porthos

1,15 0,72 7,88 13,82 16,46 29,40 50,41

3,38 -5,04 18,07 22,34 - - -

0,82 -0,64 4,22 9,06 - - -

2,32 1,34 13,04 - - - -

0,21 0,69 2,15 7,46 14,28 23,56 40,19

1,94 -0,10 47,68 23,39 38,06 81,79 120,54
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