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• Incorporação dos dados econômicos dos últimos meses levou o FOMC a antecipar suas projeções de

elevação de juros para 2023. Com o debate entre os membros do comitê tornando-se público, há risco

relevante do processo de redução de compra de ativos se iniciar no fim deste ano.

• Diante de um panorama de inflação menos incerto que os EUA, o Banco Central Europeu optou por manter

sua postura dovish, a despeito da continuidade da melhora do cenário econômico.

• Dados chineses continuaram surpreendendo negativamente, colocando riscos baixistas nas expectativas de

crescimento. Entretanto, acreditamos que o potencial das revisões é limitado.

• Bancos centrais emergentes continuaram avançando nos ciclos de aperto, o que pode fornecer algum grau

de proteção (ainda que heterogêneo) contra eventuais períodos de aversão ao risco.

• Principal risco a ser monitorado a nível global é o avanço da variante delta, à qual países mais atrasados nos

programas de vacinação tendem a ser mais expostos.

De março a junho, o panorama da economia

americana mudou relevantemente: a vacinação

avançou de 29% para 54% da população, permitindo

que os níveis de mobilidade retornassem ao pré-

crise; a economia americana gerou cerca de 2,5

milhões de vagas de emprego; e a inflação acumulada

em 12 meses saiu de 1,6% para 3,9%. Diante de

tamanhos movimentos e a realização dos dados

próximos às projeções mais otimistas à época, era

natural que o FOMC incorporasse tais informações na

revisão das suas projeções de junho. Entretanto, a

magnitude da revisão para as expectativas de taxas

de juros – os dots – diante de revisões de

desemprego e inflação concentradas em 2021

surpreenderam os analistas (Gráfico 1).

Embora tenha se levantado a tese de que, de alguma

forma, o FOMC estaria se desviando do seu novo

framework de Política Monetária, acreditamos que

tais movimentos refletem apenas um ajuste mais

otimista das expectativas do corpo decisório ante

os dados coletados entre reuniões. Tal hipótese é

corroborada pelas estatísticas do balanço de riscos do

próprio comitê, que, em relação à inflação, se

encontram em níveis históricos viesados para alta.

Por ora, o cenário americano vem se desenhando

conforme esperamos há alguns meses, com

gradual mudança na postura do Fed preparando

o mercado para o início da redução do programa

de compra de ativos. Ainda que nosso cenário siga

tendo janeiro de 2022 como base, aumentaram os

riscos de tal medida ser tomada ainda neste ano,

dado o tom de maior urgência adotado no

________

debate – agora aberto – dentro do comitê por

alguns participantes, com destaque para Robert

Kaplan (presidente do Fed de Dallas) e James

Bullard (presidente do Fed de St. Louis).

Ainda na contramão desse movimento de

sinalização de retirada de estímulos, o Banco

Central Europeu (ECB) manteve seu ritmo de

compra de ativos inalterado na reunião de

junho, em que se atribuía alguma chance de tal

ritmo ser reduzido. Tal decisão ocorreu mesmo

em meio a um forte momentum de crescimento

atrelado à reabertura e a uma celeridade maior que

a esperada na aprovação dos programas nacionais

relacionados aos desembolsos do Fundo de

Recuperação. De fato, diferentemente do Fed, a

inflação corrente não é tão desafiadora para o

ECB, dando graus de liberdade para que ele

continue entre os bancos centrais mais dovish

por mais algum tempo.

FOMC dot plot

Gráfico 1. Fonte: Federal Reserve Board.
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Pelo terceiro mês consecutivo, os dados de

atividade na China surpreenderam

negativamente (Gráfico 2), colocando ainda mais

dúvidas quanto à capacidade da economia chinesa

crescer mais do que 8% em 2021. Acreditamos que

o risco seja de fato para baixo, atrelado ao pico da

demanda global por exportações chinesas e à

demora maior que o antecipado para o retorno

do consumo privado aos níveis pré-pandemia;

entretanto, tal risco tem magnitude limitada por

alguns fatores. O avanço avassalador da imunização

da população, o panorama controlado de inflação que

não ameaça (por ora) um aperto monetário e a

disponibilidade fiscal e parafiscal para que o governo

promova um “ajuste fino” de estímulos são fatores

importantes que podem evitar uma desaceleração

mais forte.

O panorama inflacionário global continuou

refletindo o descompasso entre a demanda e a

oferta com suas cadeias de produção em

desarranjo, bem como algum retorno dos preços

mais ligados às restrições da pandemia,

mantendo a pressão sobre os bancos centrais

emergentes. O ciclo de aperto já se encontra

avançado em alguns países dessa classe (Gráfico 3), e

mesmo dentro daqueles que ainda não o iniciaram,

identificamos mudanças relevantes no sentido de

antecipar as altas futuras, como os casos de Chile e

Coreia do Sul. Entretanto, os ciclos ainda seguem

distribuídos de forma heterogênea entre os países e

podem ser um importante diferencial na dinâmica de

seus respectivos ativos.

Em tempo, destacamos que embora o pano de fundo

global permaneça otimista e favorável a ativos de

risco, um dos riscos mais latentes a ser

monitorado é o avanço da variante delta do

COVID-19. Responsável por forte aumento de casos

mesmo em países amplamente vacinados como o

Reino Unido (Gráfico 4), seu grau de disseminação de

2 a 4 vezes maior que a cepa original pode frustrar

planos de reabertura em regiões localizadas. Vale a

ressalva de que não há evidência de que ela seja

mais imune às vacinas em circulação –

principalmente para casos graves -, bem como de

que ela seja mais letal, o que ajuda a limitar seu

potencial de dano. Ainda assim, devido à proteção

atingir seu pico geralmente após as segundas doses,

países mais atrasados no processo de inoculação são

__

Reino Unido – COVID 19 (mm7d)

Gráfico 2. Fonte: NBS e PBoC.

Surpresas Econômicas (YoY % - mediana Bloomberg)

BCs emergentes – mudanças nas taxas de juros nos 
últimos 3 meses

Gráfico 4. Fonte: John Hopkins Coronavirus Resource Center

Gráfico 3. Fonte: Bancos Centrais.

mais expostos a esse risco, como grande parte da

Ásia e do mundo emergente.
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Por Ora, Tudo Certo

• PIB deverá crescer 5,5% em 2021, refletindo o bom cenário de imunização e consequentemente reabertura

da economia ao longo do segundo semestre.

• Em meio a melhora do ambiente doméstico relacionada a vacinação e recuperação econômica, os riscos

fiscais encontram-se relativamente contidos, ainda que as discussões relativas ao novo programa do Bolsa

Família e à reforma tributária devam permanecer no radar.

• Seguimos no cenário de tempestade perfeita inflacionária e subimos nossa projeção de 6.5% para 6.9% este

ano. Por outro lado, a antecipação dos reajustes de energia para este ano, a apreciação do câmbio e a

dissipação dos choques que ocorreram neste ano (alimentação e industriais) abrem espaço para um cenário

melhor de inflação para 2022, cuja projeção revisamos de 3.9% para 3.6%.

• Ainda que o cenário de inflação seja preocupante, vemos poucos benefícios para que, neste momento, o

Banco Central acelere seu ritmo de aperto monetário. Portanto, acreditamos que ao passo de 0.75pp, o

Copom deva levar a Selic até 7% no final deste ano.

• A continuidade da divergência entre as exportações físicas e a contratação de câmbio, assim como a

aceleração das saídas de brasileiros para investimento em portfólio no exterior tem chamado a atenção e

são um risco para nosso cenário otimista com o fluxo cambial à frente.

Um dos fatores que tem impactado

negativamente nessa percepção da população

tem sido a tempestade perfeita inflacionária a

qual temos chamado a atenção. Mais

recentemente, a crise hídrica ajudou a pressionar

ainda mais a inflação deste ano, cuja projeção

encontra-se em 6.9%. No entanto, apesar de

seguirmos vendo o cenário de curto prazo ainda

pressionado, o cenário para 2022 apresentou alívio

com a antecipação do choque nos preços de

energia. Sendo assim, revisamos a projeção de IPCA

para o ano que vem de 3.9% para 3.6% (Gráfico 6).

Os dados divulgados do PIB do 1º trimestre

surpreenderam positivamente, gerando uma

nova rodada de revisões altistas para o

crescimento deste ano. Vemos ainda uma retomada

mais forte do setor de serviços no segundo semestre,

conforme o nosso cenário construtivo para a

vacinação vai se concretizando (Gráfico 5), refletindo

a ampla oferta de vacinas já disponíveis no país. Com

isso, a reabertura da economia deverá garantir

uma retomada mais consistente da atividade

econômica, resultando em um crescimento do

PIB de 5.5% este ano.

Essa melhora do ambiente de vacinação e de

crescimento ajudou a diminuir as pressões

fiscais, ainda que devamos manter no radar novos

riscos quando houver a discussão sobre o novo Bolsa

Família e a reforma tributária. Esse cenário mais

favorável se refletiu em uma percepção mais otimista

nos mercados; no entanto, não temos visto ainda os

reflexos sobre a sensação térmica da população, o

que tem refletido nos baixos índices de aprovação do

governo. Porém, com a continuidade do processo de

vacinação e retomada econômica, esperamos que a

percepção possa melhorar ao longo do tempo. Por

isso, acreditamos que tirar conclusões sobre o

processo eleitoral baseada na foto de hoje pode

levar a conclusões precipitadas.

Acompanhamento da Vacinação

Gráfico 5. Fonte:.
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O Banco Central subiu novamente a taxa de juros

em 75bps para 4.25% e, por conta do cenário de

inflação mais pressionado e de atividade mais

benigno, mostrou uma postura mais dura ao revelar

a discussão sobre a pertinência de um aumento de

100bps na taxa de juros e ao descartar a sinalização

de um ajuste parcial no nível de política monetária.

Com as expectativas de inflação contidas para o ano

que vem, nos parece que o benefício marginal de

aceleração do passo de alta para 100bps seria muito

restrito e, portanto, acreditamos que a autoridade

monetária deva manter o ritmo de ajuste nas

próximas reuniões, terminando o ciclo em 7%

este ano.

A despeito da ótima dinâmica da balança comercial,

cujo superavit projetamos em US$ 82 bilhões neste

ano, o cenário para o fluxo cambial tem se

mostrado mais desafiador do que o esperado

anteriormente. Primeiramente, o saldo comercial

da balança não tem se traduzido em entradas de

dólares no país, conforme o diferencial entre o

cambio contratado comercial e o efetivamente

exportado segue aumentando (Gráfico 7), ao

contrário das nossas expectativas. Em segundo lugar,

temos visto uma aceleração mais significativa da

saída de investimentos brasileiros em portfolio

no exterior (Gráfico 8), que tem seguido a

popularização dos instrumentos para a diversificação

internacional dos investimentos das famílias e

investidores institucionais. Esse movimento tem

sido compensado pelas entradas de investimento

estrangeiro para renda fixa e bolsa, assim como

um maior volume de captação externa. Mantemos,

no curto prazo, a perspectiva de ingressos líquidos no

mercado de câmbio. No entanto, chamamos a atenção

que mudanças na percepção de risco doméstico

poderão ter efeitos mais deletérios sobre o mercado

de câmbio, especialmente na antessala de uma

eleição presidencial apertada como devemos ver em

2022.

__

Saída de investimento brasileiro (fundos, ações e RF)

Gráfico 6. Fonte:IBGE.

IPCA YoY

Discrepância entre câmbio contratado e embarcado 
(US$ mi)

Gráfico 8. Fonte: BCB.

Gráfico 7. Fonte: BCB.
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Rentabilidade até 30/06/2021

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 – Junho/21

Aramis Athos

Porthos

0,30 1,27 2,27 6,99 13,75 22,14 37,85

0,46 6,54 33,40 25,59 74,27 101,59 146,09

0,30%

0,94%

0,56%

0,43%

-0,16%

-0,33%

-0,76%
0,98%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%
CDI

D’Artagnan

0,30%

0,48%

0,35%

0,25%

-0,17%

-0,24%

-0,42%
0,55%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%
CDI

0,30%

0,53%

0,42%

0,11%

-0,22%

-0,34%

0,81%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%
CDI

0,30%

3,56%

0,84%

0,54%
0,46% 0,13%

-1,25%
4,60%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

CDI

Vallon | Alavancado

0,55 2,39 5,84 12,87 20,91 28,12 49,61

4,60 2,60 16,25 27,28 - - -

0,81 1,49 5,25 9,28 - - -

0,98 4,33 10,50 - - - -

0,77 3,00 - - - - -


