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CENÁRIO MACROECONÔMICO 
21 de junho de 2021 



DESTAQUES DA 
SEMANA 



Os comunicados das autoridades monetárias do Brasil e dos EUA dominaram as 
notícias econômicas da semana 

! FED pode elevar os juros mais cedo (fim de 2022 ou 2023) do que o 
previsto oficialmte e, ainda, antecipar o processo de redução da compra de 
ativos;	

! A nova postura do FED, se sustentada, provocará um significativo reajuste de 
posições em ativos globais, com repercussão em moedas e bolsas de 
países emergentes;  

! No Brasil, o COPOM eleva a taxa básica de juros para 4,25% a.a. e sinaliza 
que a convergência para o juro neutro (6,5%) será mais rápida do que o que 
o sugerido anteriormente; 

! O ajuste monetário no Brasil deve diminuir a pressão sobre a taxa de câmbio, 
tornar mais atrativo o investimento em renda fixa e aumentar os desafios para o 
desempenho dos ativos de risco;  



A economia americana tem se recuperado e o cenário prospectivo é animador, 
mas um efeito colateral desta recuperação é o nível mais alto de inflação 



A nova sinalização do FED pressionou os juros das Treasuries...  



Contribuiu para o fortalecimento global do Dólar...  



E precedeu o aumento da incerteza (medo) no mercado financeiro americano 



Neste contexto, o S&P 500 apresentou a maior queda nas últimas 16 semanas... 



E o Dow Jones apresentou a maior queda desde o fim de outubro/2020  



Os indicadores de alta frequência indicam que a economia brasileira já se recuperou. 
Em nosso cenário base o PIB deve crescer 5,6% neste ano  



A despeito da  deterioração das expectativas de inflação, os juros reais prospectivos 
no Brasil estão no terreno positivo, o que favorece a alocação em renda fixa 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



 Eventual antecipação do aperto monetário nos EUA tornará o ambiente mais 
desafiador para os ativos de risco nos mercados emergentes  



O cenário para as contas externas (Balanço de Pagamentos) no Brasil permanece  
muito favorável 



O cenário para as contas externas (Balanço de Pagamentos) no Brasil permanece  
muito favorável 



Em meio ao tom mais duro do Copom, o Real segue se fortalecendo em relação 
ao Dólar, na contramão da maioria das moedas dos países emergentes 



Mesmo com o cenário global mais desafiador, o Ibovespa caiu menos de 1% na 
última semana, e acumula duas semanas consecutivas de queda  



Juros curtos sobem, em meio ao comunicado mais duro do Copom, ao passo que 
os juros longos cedem. Curva de juros diminui a inclinação.   



Focus – Expectativas de Mercado 



ESTRATÉGIA: 21/06/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	mais	rápida	na	polí8ca	monetária	domés8ca	em	direção	à	neutralidade	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA	e	início	do	ciclo	de	aumento	do	juro	básico	norte-americano	já	em	2022		
3)	Acirramento	dos	conflitos	polí8cos	e	aumento	da	probabilidade	de	doses	adicionais	de	populismo	fiscal		

Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	apeHte	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a8vos	atraentes	em	moeda	estrangeira	

JUROS	 Compra	de		
LTN	e	NTN-B	

A	 consolidação	 do	 nosso	 cenário	 mais	 oHmista	 é	 consistente	 com	 a	 redução	 dos	 juros	 longos,	 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)	 mais	 rápido	 do	 que	 esperávamos.	 Proteção	 contra	 surpresas	
inflacionárias	adicionais	é	algo	desejável,	mesmo	levando	em	conta	a	percepção	de	que	a	escalada	recente	da	inflação	no	
Brasil	é	algo	temporário.		

CÂMBIO	 Neutro	

O	recente	ciclo	valorização	do	Real	em	relação	ao	Dólar,	que	ocorre	desde	o	iníciode	março,	trouxe	a	taxa	de	câmbio	nominal	
para	um	nível	mais	próximo	dos	 fundamentos	macroeconômicos.	Nada	 impede	que	a	barreira	psicológica	de	R$	5,00	por	
USD	seja	 rompida	ao	 longo	daa	próximas	semanas,	mas	ainda	acreditamos	que	o	espaço	 remanescente	para	apreciação	
adicional	do	Real	até	o	final	de	2021	é	limitado.			

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ânimo	do	 inves8dor	estrangeiro	 (que	acumula	um	fluxo	posiHvo	de	R$	12,96	bilhões	neste	mês	de	 junho	na	
bolsa	brasileira)	e	o	atual	estágio	do	ciclo	econômico	domés8co	(que	beneficia	o	lucro	das	empresas	listadas),	acreditamos	
que	o	Ibovespa	deve	encerrar	o	ano	acima	de	130	mil	pontos.		
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