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CENÁRIO MACROECONÔMICO 
07 de junho de 2021 



DESTAQUES DA 
SEMANA 



Alguns fatos relevantes na economia e na política 

•  Matéria “Time to go” publicada na The Economist. Revista britânica critica gestão 
sanitária e econômica de Jair Bolsonaro, aponta risco às instituições e diz que 
futuro do país depende de 2022. Secom criticou reportagem via tweets. 

•  Para desviar foco da CPI da Covid, Bolsonaro encara Copa América como trunfo 
e crise é instaurada na CBF 

•  Comando do Exército cede à pressão política e isenta ex-ministro Eduardo 
Pazuello de punição 

•  CPI da Covid: Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, na terça-feira; Élcio Franco, 
ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, na quarta-feira; Wilson Lima 
(PSC-AM), governador do Amazonas, na quinta-feira; Natalia Pasternak, 
microbiologista; e Cláudio Maierovitch, médico sanitarista, na sexta-feira 

•  Agenda Econômica Semanal: IGP-DI e Vendas no Varejo (terça), IPCA (quarta) e 
crescimento do Setor de Serviços (sexta). 



Crescimento do PIB no primeiro trimestre é maior que o esperado pelo 
mercado 



Crescimento no trimestre gera cenário de otimismo para o PIB em 2021 

Desempenho do PIB no primeiro trimestre de 2021 
garante crescimento próximo dos 5% no ano caso o 
PIB se mantenha estagnado nos próximos trimestres.  

Mercado de trabalho deve continuar em recuperação 
mais lenta que o PIB.  



Agropecuária tem o melhor desempenho entre os grandes setores, com crescimento 
de 5,2% na comparação com o primeiro trimestre de 2020 



Pela ótica da demanda, o investimento tem o melhor desempenho, com 
crescimento de 17% na comparação com o primeiro trimestre de 2020 



Previsão revisada para o crescimento do PIB em 2021: 5,6% 



Queda na produção industrial foi maior que a esperada pelo mercado 

A produção industrial nacional recuou -1,3% em abril de 2021, em 
relação ao mês anterior, na série livre de influências sazonais. Em 
comparação ao mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 34,7%.  

Na comparação com março, a queda na atividade industrial atingiu 18 
dos 26 ramos pesquisados. 



Em relação a abril de 2020, o total da indústria avançou 34,7% em abril 
de 2021 



O Índice de confiança do empresário industrial subiu em maio de 2021, 
primeira alta após quatro meses de queda 



O Ibovespa em Dólar, aparentemente, ainda está em nível atrativo  



Se levarmos em conta a inflação (IPCA) o Ibovespa ainda está aquém 
da sua máxima histórica 



Exercício macro-econométrico do Ibovespa atualizado, dados de jun/2011 
a mai/2021  

Coeficiente negativo:  

Juros (swap pré de 360 dias) 
descontados do risco-país (EMBI
+) 

Expectativa de Inflação 

Juros de 10 anos das Treasuries 

Coeficiente positivo:  

Bolsa norte-americana 

Lucro das empresas  

Preço das commodities (Petróleo 
Brent) 

Variável Dependente: Índice Ibovespa 



Há notável deslocamento entre o Ibovespa observado e o estimado pelo 
modelo 



Empresas de setores mais correlacionados com o ciclo econômico devem 
ser monitoradas com muita atenção  



A volatilidade histórica da maior parte dos setores voltaram para o nível observado 
antes da pandemia  



B3 termina o mês de maio com fluxo positivo de 12,5 bilhões de reais em 
investimento de estrangeiros. Em junho este fluxo segue positivo 



Movimento de volta dos estrangeiros para a B3 contrasta com a saída de 
investidores individuais da bolsa  



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Volume do Ibovespa está mais baixo que em março 



Bolsa norte-americana segue em alta 



Ibovespa sobe pela terceira semana consecutiva 



A maioria dos índices das bolsas que temos monitorado já voltou para os 
nível pré-pandemia 



Boletim Focus 



IMA-B já apresenta variação positiva (0,16%) em 2021, mas o IFR-M ainda 
está negativo (-1,48%) 

CDS de 5 anos cai pouco mais de 26 
pontos em relação há um mês, mas 
segue bem acima do patamar 
observado no final de 2019.  

A LTN para 2026 (janeiro) apresenta 
rendimento fixo de 8,21% a.a. e NTN-
B Principal para 2026 (agosto) 3,33% 
a.a. mais a variação do IPCA.  

A inflação implícita é de 4,8% ao 
ano entre no vértice de quatro anos.  



ESTRATÉGIA: 07/06/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Estabilização	do	número	de	óbitos	diários	por	Covid-19	+	velocidade	de	imunização	aquém	do	desejável	
2)	Acirramento	dos	conflitos	políFcos	e	aumento	da	probabilidade	de	doses	adicionais	de	populismo	fiscal		
3)	Cenário	Externo:	aceleração	da	inflação	e	antecipação	da	diminuição	do	grau	de	esHmulo	monetário	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	apeJte	por	risco	+	alta	do	preço	das	
commodiFes	
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	aFvos	atraentes	em	moeda	estrangeira	
3) Rotação das carteiras de empresas de crescimento para empresas de valor.  

JUROS	 Compra	de		
LTN	e	NTN-B	

A	consolidação	do	nosso	cenário	mais	oJmista	é	consistente	com	a	redução	dos	juros	nos	prazos	superiores	a	2	anos,	tanto	
na	curva	de	juros	nominal	quanto	na	curva	de	juros	real,	a	despeito	do	já	contratado	aumento	da	taxa	Selic	nos	próximos	
períodos,	que	deve	convergir	para	um	nível	próximo	de	6,5%	(juro	neutro)	em	2022.	Proteção	contra	surpresas	inflacionárias	
adicionais	 é	 algo	desejável,	mesmo	 levando	em	conta	 a	percepção	de	que	a	escalada	 recente	da	 inflação	no	Brasil	 é	um	
fenômeno	temporário.		

CÂMBIO	 Neutro	

A	recente	valorização	do	Real	de	14%	desde	8	de	março	trouxe	a	taxa	de	câmbio	nominal	para	um	nível	mais	compaHvel	com	
os	 fundamentos	macroeconômicos.	Deste	modo,	o	espaço	 remanescente	para	apreciação	do	Real	até	o	final	de	2021,	 se	
existe,	é	limitado.	A	parJr	de	2022	o	cenário	muda	com	a	instabilidade	que	deve	ser	potencializada	com	a	proximidade	das	
eleições	presidenciais.	

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	 o	 ânimo	 do	 invesJdor	 estrangeiro,	 o	 estágio	 do	 ciclo	 econômico	 domésJco,	 a	 valorização	 do	 preços	 das	
commodiJes	e	a	rotação	das	carteiras	de	crescimento	para	valor,	acreditamos	que	o	Ibovespa	deve	encerrar	o	ano	acima	de	
130	mil	pontos.	Contudo,	eventual	acirramento	dos	conflitos	políJcos	e	um	pouco	provável	recrudescimento	da	pandemia	
pode	trazer	volaJlidade	acima	do	usual	no	curto	prazo.	
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