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• Preocupação quanto à intensidade da desaceleração da economia americana parece infundada.

Recomposição de estoques, poupança acumulada e possibilidade de mais estímulos fiscais devem garantir

uma economia que cresce acima do potencial por mais alguns trimestres.

• Cenário segue na direção de demandar certa redução no grau de estímulos monetários do Fed, ainda que o

processo deva continuar sendo gradual. Mantemos nossa projeção de anúncio em setembro para início da

diminuição do ritmo de compra de ativos para dezembro ou janeiro.

• Na contramão desse movimento, revisão do framework de política monetária do ECB deve resultar em taxas

de juros nas mínimas por ainda mais tempo. No curto prazo, momento econômico continua sólido.

• Na China, uma série de desenvolvimentos tanto do lado macro quanto do lado micro contribuíram para

piora no ambiente. Porém, resposta fiscal deve ser contrapeso importante.

• Principal risco global no radar, a variante delta, mostrou desenvolvimentos benignos em julho. Dito isso,

países menos vacinados e mais rígidos nas restrições seguem mais vulneráveis.

O PIB do segundo trimestre confirmou que a

atividade americana entrou em tendência de

desaceleração, desencadeando algumas revisões

baixistas no mercado e levantando certo grau de

preocupação. Entretanto, nós ainda seguimos do

lado mais otimista das expectativas, destacando

que ainda é uma economia que cresce muito

acima do seu potencial e deve continuar a fazê-lo

ao longo de 2022. Ademais, a composição do

crescimento também é mais benigna do que o

número cheio sugere (Gráfico 1), com relevante

contribuição negativa dos estoques, graças aos

problemas inerentes às cadeias produtivas globais;

desse modo, a eventual resolução desses problemas à

frente deve gerar contribuições positivas ao

crescimento, à medida que as empresas voltem a

recompor seus estoques.

Por fim, vale destacar nesse sentido a melhoria

nas expectativas quanto a estímulos fiscais. Com

avanço das discussões do pacote bipartidário de

infraestrutura, aumenta a probabilidade de um

cenário em que menos impostos serão necessários no

pacote democrata (tramitando paralelamente e com

valor atual de USD3,5tri). Sob esse pano de fundo

otimista e com a inflação ainda sem dar sinais de

desafogo dos fatores tido como temporários, o Fed

deve seguir com seu plano de voo e dar uma

sinalização mais assertiva quanto ao tapering na

reunião de setembro, para ser iniciado em dezembro

ou janeiro. Nessa linha, o último comunicado do

FOMC já reconheceu parcialmente progresso rumo a

seus objetivos, podendo ser interpretado como mais

uma pequena sinalização nesse processo

extremamente gradual de redução dos estímulos

monetários.

Por outro lado, quem deve ficar mais tempo

com postura acomodativa é o ECB. Após a

antecipação da revisão de seu framework para

julho, em que foi assumida uma meta simétrica ao

redor de 2% com permissão para períodos de

inflação acima da meta (entre outras mudanças), o

forward guidance foi reescrito de maneira ainda

mais complacente. Agora, as novas condições para

subir juros no bloco envolvem projeções na meta

por período prolongado, algo que não deve ocorrer

antes de 2025 (Gráfico 2). Essa mudança de

postura ocorreu mesmo em meio à continuidade do

bom momento econômico vivido pela região, ainda

se aproveitando do sucesso do programa de

vacinação e da reabertura no início das férias de

verão.

EUA – Crescimento do PIB e aberturas (QoQ, SAAR)

Gráfico 1. Fonte: BEA
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Se o bom momento continua na Europa, o mesmo

não pode se dizer da China, que entre enchentes e

epicentros de COVID-19 disseminados em

diversas regiões viu suas projeções de

crescimento serem colocadas em xeque. Agravou-

se ainda mais esse ambiente de notícias negativas do

lado macro com uma série de acontecimentos do lado

micro, por conta de medidas regulatórias sendo

anunciadas por autoridades chinesas que vão desde o

setor de commodities até o setor de educação. Em que

pese esse fluxo de notícias negativas quanto à

economia do país, ressaltamos que há muito espaço

para estímulos governamentais em caso de

desaceleração mais pronunciada no crescimento,

principalmente do lado fiscal. Além disso, vale

destacar a boa performance dos ativos emergentes

durante os episódios de risk-off nos mercados

chineses (Gráfico 3), mostrando um certo grau de

proteção contra esse tipo de evento.

Em tempo, vale ressaltar que um dos principais

riscos globais que vimos acompanhando nas

últimas semanas – a variante delta – teve

desenvolvimentos benignos em julho, com

manutenção de taxas de mortalidade e hospitalização

em patamares bem menores em relação ao pior

momento da pandemia e com a queda no número de

casos em diversos países sem a necessidade de novas

medidas de restrição (Gráfico 4). Ainda assim,

ressalta-se a importância do grau de imunização

da população e de resposta das autoridades

locais a aumento de casos para que esse risco se

mantenha baixo, com países asiáticos e da Oceania

se mostrando mais vulneráveis em ambos os

aspectos. Ressalta-se também algum grau de atenção

com os Estados Unidos, que já estão vendo pressões

no sistema de saúde de diversos estados pouco

vacinados, e precisam redobrar seus esforços de

inoculação caso não queiram correr maiores riscos

quando o verão do hemisfério norte acabar.

Gráfico 2. Fonte: Morgan Stanley Research.
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Depois da Calmaria, a Tempestade

• Riscos fiscais reemergem com a diminuição do espaço orçamentário no teto de gastos em 2022, conflitando

com a demanda política pela ampliação do programa Bolsa Família.

• Surpresa com aumento expressivo dos precatórios devidos pela União em 2022 ajuda a deixar o cenário

mais incerto, uma vez que abre espaço para ideias criativas que venham a aliviar as restrições do teto de

gastos.

• BC reage à tempestade perfeita inflacionária, que tem sido mais intensa e duradoura, e aumenta o passo de

subida da taxa de juros para 100bps. Ajustamos nossa Selic final de 7% para 7,5% este ano.

• Abertura do balanço de pagamentos sugere financiamento externo mais frágil que o antecipado e sujeito a

mudanças de percepção de risco doméstico, conforme aumentam os riscos fiscais e nos aproximamos das

eleições presidenciais.

gastos, mas sob o risco de aumentar o risco

percebido com a criação de um precedente de

modificação na regra do teto. Assim, não há

solução fácil e para piorar a situação, essa

discussão meritória acontece em conjunto com

a discussão da ampliação do Bolsa Família,

gerando sensação de que espaços adicionais no

orçamento podem ser tentados para acomodar

esses novos gastos. Deve-se notar que a discussão

da ampliação do BF de 190 reais para 300 reais já

demandaria espaço de cerca de R$ 30 bilhões no

orçamento, enquanto valores mais altos como os

400 reais ventilados recentemente demandariam

cerca de R$ 50 bilhões de espaço no teto, o que só

pode ser obtido com uma mudança mais drástica

das regras fiscais. Portanto, esperamos que o

desenrolar dessa nova novela fiscal irá trazer

volatilidade aos mercados ao longo das próximas

semanas.

Nas cartas mensais passadas, delineamos um

cenário em que contemplávamos uma relativa

paz no âmbito fiscal, por conta do espaço projetado

no limite do teto de gastos para 2022 mais que

suficiente para satisfazer o desejo do governo de

ampliar o programa do Bolsa Família. No entanto, a

inflação esperada para o final do ano tem sido

revista para cima, reduzindo o espaço fiscal para

o novo desenho do programa social (Gráfico 5), o

que por si só já embutiria uma maior pressão sobre o

teto de gastos. Para agravar a situação, tivemos a

revelação de que o montante de precatórios a

serem pagos em 2022 cresceu expressivamente

de cerca de R$ 55 bilhões em 2021 para quase R$

90 bilhões. Dessa maneira, nosso cenário de

“calmaria fiscal” caiu por água abaixo e antevemos

novas pressões fiscais sobre o teto de gastos.

A solução para fazer caber o novo desenho do

Bolsa Família dentro dos limites orçamentários

não será fácil e deverá ser feita por uma PEC, o

que por si só embute riscos de mudanças nas regras

fiscais, a exemplo das tentativas que vimos em outras

oportunidades – como as ideias de se retirar o Bolsa

Família do teto na discussão da PEC Emergencial.

Nossa visão é de que, de fato, o crescimento

exponencial dos precatórios inviabiliza a

administração da máquina pública. Dessa maneira,

existem duas alternativas para solucionar o

problema. A primeira, que deverá ser tentada pelo

governo, será o parcelamento de parte desses

precatórios ao longo dos anos, o que tem como risco a

leitura por parte do mercado como uma espécie de

calote, dada a mudança de regra no meio do jogo. A

segunda, seria a retirada desses gastos do teto de

Tabela de Espaço no Teto vis a vis a Inflação

Gráfico 5. Fonte: Garde.
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Sem mudanças no nosso cenário de atividade, cuja

recuperação esperada segue se concretizando com o

bom avanço da vacinação e processo de reabertura,

as atenções seguem voltadas para o cenário de

tempestade perfeita na inflação. Ainda que

estivéssemos mais pessimistas com a evolução da

inflação, o fato é que as pressões têm se mostrado

mais intensas e duradouras do que o antecipado.

Nosso cenário de inflação para este ano já está em

7.2%. Além das consequências fiscais citadas acima, a

piora da inflação levou a uma reavaliação do cenário

por parte do Banco Central, que acelerou o passo de

ajuste monetário para 100bps na última reunião do

Copom, sinalizando o mesmo ritmo de alta para a

reunião seguinte e um ajuste total para o campo

restritivo. Dessa maneira, ajustamos marginalmente

nossa Selic final de 7,0% para 7,5% este ano.

Em relação ao setor externo, os dados do balanço

de pagamentos para junho mais uma vez

mostraram continuidade do processo de saída de

capital brasileiro para portfolio no exterior,

seguindo o movimento de universalização dos

instrumentos dessa modalidade de investimentos

para as famílias brasileiras. Por outro lado, seguimos

vendo que o câmbio contratado de exportação

continua rodando abaixo das exportações físicas,

assim como investimentos estrangeiros diretos têm

se mantido em níveis mais deprimidos. Dessa forma,

nosso balanço de pagamentos tem sido

financiado principalmente pelas entradas de

investimentos estrangeiros em portfólio (Gráfico

6), fluxos estes conhecidamente mais voláteis e

dependentes da percepção de risco doméstica, que

podem se alterar rapidamente conforme os riscos

fiscais aumentam e as eleições se aproximam. Dessa

maneira, devemos monitorar atentamente a evolução

do balanço de pagamentos que em sua abertura

mostra uma situação mais frágil do que o

inicialmente antecipado.

Gráfico 6. Fonte: BCB.

Fluxos para Portifólio (US$ mi)
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Rentabilidade até 30/07/2021

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 – Julho/21
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