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Cenário Econômico 

A quebra de dois bancos regionais em março 
nos EUA consolidou de vez a expectativa de que os EUA, 
e consequentemente, a economia global, estariam à 
beira de uma recessão. Essa possibilidade, aliás, era 
considerada antes mesmo daqueles episódios, uma vez 
que diversos indicadores que tipicamente antecipam os 
ciclos econômicos já apontavam nessa direção. Um 
exemplo é a inclinação da curva de juros americana: em 
períodos de expansão econômica, a taxa de juros de 10 
anos normalmente se situa acima do juro de 2 anos. 
Quando essa relação se inverte, uma recessão 
tipicamente ocorre meses depois. 

 

 Entretanto, desafiando esses prognósticos, o PIB 
americano ainda segue mostrando um vigor bastante 
razoável, a taxa de desemprego permanece em níveis 
historicamente baixos e os salários seguem com 
crescimento sustentado. À medida em que os 
problemas com os bancos regionais vão ficando para 
trás, a probabilidade de uma recessão iminente no EUA 
se reduz. Com isso, a persistência da inflação em 
patamares elevados segue como principal foco de 
atuação do FED, sugerindo que o processo para trazê-la 
de volta para a meta será longo. Assim, mesmo que a 
elevação da taxa básica de juros na reunião deste início 
de maio se mostre a última do atual ciclo, tudo indica 
que a autoridade monetária norte-americana manterá 
as taxas inalteradas por um período maior que o 
atualmente precificado pelo mercado. 

Aqui no Brasil também observamos sinais de 
resiliência da economia. O desempenho do setor de 
serviços e das vendas do varejo tem surpreendido 
positivamente, e indicadores de confiança sugerem que 
o momento mais agudo/veloz de desaceleração da 
atividade pode ter ficado para trás. Igualmente 

importante tem sido o vigor demonstrado pelo mercado 
de trabalho. Embora sejam desdobramentos positivos, 
eles vão na direção contrária ao esperado pela 
autoridade monetária, que tenta controlar a inflação 
através de contenção da demanda. Dito de outro modo, 
esse é um quadro que no mínimo retarda o processo de 
desinflação e, consequentemente, de queda da Selic. 

Nesse sentido, a política fiscal poderia contribuir 
decisivamente para trazer a inflação de volta para a 
meta de forma mais rápida. Isso porque sinalizações 
firmes de empenho com a agenda fiscal, mesmo que no 
futuro, contribuiriam para reduzir prêmios de risco, 
valorizando o BRL desde já e, consequente, impactando 
a inflação no curto prazo.  

A experiência recente com o teto de gastos 
exemplifica esse processo.  O teto prometia um ajuste 
das finanças públicas ao longo de vários anos, mas foi 
importante fator para que a inflação corresse abaixo da 
meta logo após a sua promulgação, muito antes de ter 
efeitos concretos sobre as contas do governo. A 
proposta era essencialmente corrigir as despesas 
apenas pela inflação. Assim, contanto que o PIB 
crescesse em termos reais, as despesas como 
proporção do PIB cairiam ao longo do tempo. Já as 
receitas, mantida a mesma carga tributária, cresceriam 
conforme o PIB se elevasse. Com isso, o governo 
gradualmente passaria a gerar resultados positivos, 
endereçando a sustentabilidade da dívida pública.  

Já o novo arcabouço fiscal propõe que as 
despesas cresçam de 0,6% a 2,5% acima da inflação. 
Logo, as receitas precisarão crescer ainda mais para se 
obter resultados primários que reduzam a dívida, ou ao 
menos a estabilizem. A grande fragilidade do novo 
arcabouço é justamente depender tanto do 
crescimento das receitas públicas, que já representam 
uma parcela significativa do PIB.  

O gráfico a seguir mostra a trajetória necessária 
das receitas para garantir o cumprimento das metas de 
resultado primário sinalizadas pelo governo Lula. Por 
outro lado, a hipótese de despesas estáveis (como % do 
PIB) a partir deste ano parece difícil de ser concretizada 
diante do histórico do último quarto de século. Diante da 
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inescapável restrição fiscal, sem a realização dos 
resultados primários devidos, a sustentabilidade da 
dívida será obtida através do perverso imposto 
inflacionário. 

 

 Com a demanda ainda aquecida e sem a 
ajuda do lado fiscal, a inflação ao consumidor segue 
em patamar muito alto, ainda que cadente, bem longe 
do centro da meta. Se por um lado o ritmo de avanço 
dos preços de alimentos e outros bens já caiu 
substancialmente, a inflação de serviços segue 
elevada. Os núcleos de inflação, para os quais o Banco 
Central dedica maior atenção, também não sinalizam 
alívio. E para além dos números correntes, as 
expectativas de inflação seguem distantes do centro 
da meta por todo o chamado horizonte relevante da 
política monetária. 

 

 Diante de todos esses fatores, a missão de 
trazer a inflação de volta para a meta parece ainda 
longe de concluída. Uma recessão global certamente 
teria reflexos no Brasil mas, como mencionamos 
anteriormente, ela não parece iminente. Enquanto isso, 
a atividade doméstica mostra uma certa resiliência, 
sustentada em grande medida por uma política fiscal 
expansionista que vai na direção oposta da ação da 
política monetária. A resultante desses fatores é uma 
inflação persistentemente elevada, que requer juros 
igualmente altos por mais tempo. 

 

Mercados no mês 

A saúde do sistema financeiro global continuou 
sendo o foco de analistas e autoridades no mês de abril, 
diante de graves problemas enfrentados por alguns 
bancos nos EUA e na Europa. Por outro lado, o combate 
à inflação por parte dos bancos centrais parece longe 
de estar vencido, com a leitura de indicadores ainda 
acima das metas. Esse cenário torna essa tarefa mais 
complicada, arriscando eventos ainda mais graves no 
sistema financeiro e uma queda na atividade 
econômica mais acentuada. E foi essa possibilidade de 
uma recessão que levou a nova queda nas taxas de 
juros. 

Internamente, definições importantes 
começam a acontecer, como a apresentação do novo 
arcabouço fiscal. Inicialmente o projeto foi 
relativamente bem recebido pelo mercado, porém 
ainda faltam muitos detalhes do texto e toda incerteza 
das mudanças que podem ocorrer durante a 
tramitação no congresso. 

Além disso, a política fiscal é parte fundamental 
na equação da política monetária do Banco Central, 
ancorando as expectativas de inflação no horizonte 
relevante, que tem se deteriorado significativamente 
com as declarações recentes do presidente, 
questionando a independência do BCB e as metas de 
inflação. Por fim, e não menos relevante, os novos 
diretores do Banco Central do Brasil deverão ser 
indicados em breve. 

Acreditamos que se essa combinação de 
política fiscal minimamente responsável e 
desaceleração da economia global prevalecer, o BCB 
poderá começar o ciclo de cortes nas taxas de juros em 
meados de 2023. 

A inflação medida pelo IPCA foi de 0,71%, em 
março. Para abril, espera-se uma variação por volta de 
0,60%. Com BRL e petróleo colaborando, a inflação deve 
ser um pouco mais baixa em maio. Depois da 
valorização de março, em abril o BRL se valorizou 1,61% 
frente ao dólar e ganha 5,55% no ano. 
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dez/16: promulgação do teto de gastos

2020 2021 2022 2023 (p) 2024 (p)

PIB var. acum. % -3,3 5,0 2,9 1,0 (0,7) 1,5 (1,8)

IPCA var. acum. % 4,5 10,1 5,8 6,4 (6,5) 4,3 (4,3)

Câmbio R$/US$, dez 5,20 5,58 5,22 5,25 (5,50) 5,35 (5,55)

Selic %, dez 2,00 9,25 13,75 13,75 (13,75) 10,50 (10,50)

                                                                                        (p): atual (anterior)
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Com tudo isso, o quadro inflacionário ainda gera 
incertezas com o impulso gerado pela política fiscal 
expansionista e o viés mais populista do novo governo. 
Assim sendo, a inflação deverá continuar a colaborar 
positivamente para o retorno do fundo nos próximos 
meses. Todavia, vale notar que à medida que a política 
monetária mais restritiva atua sobre a economia, a 
capacidade de repasses de preços diminui. 

Por fim, um desempenho melhor dos ativos 
depende fundamentalmente da responsabilidade fiscal 
e políticas econômicas do novo governo, uma vez que o 
mercado já adicionou prêmio relevante às curvas de 
juros real e nominal do Brasil, depois das primeiras 
medidas anunciadas. 

Assim, com o aumento das preocupações com 
o sistema financeiro e o início de definições importantes, 
internamente, os mercados tiveram comportamentos 
semelhantes. Nos juros nominal, o IRF-M ganhou 1,10% no 
mês. Já nos juros real, o IMA-B5 avançou 0,90%, 
enquanto o IMA-B5+ valorizou 3,03% no mês. Por fim, o 
Ibovespa avançou, 2,50% em abril. 

Nos Estados Unidos, os principais índices 
acionários apresentaram ganhos, S&P500 avançou 
1,46%, Dow Jones 2,48% e Nasdaq 0,04%. O índice 
europeu Euro Stoxx 50 ganhou 1,03%. 

As taxas de juros recuaram, com o risco de 
recessão aumentando. A taxa de 10 anos dos EUA caiu 5 
bps para 3,42%. Assim o dólar americano perdeu -0,83% 
com relação às moedas de países desenvolvidos. Entre 
as commodities, o petróleo (WTI) valorizou 1,47% em 
abril, enquanto entre os grãos, o milho perdeu -3,71% e o 
trigo recuou -10,47% no mês. 

 

 

 

 

Estratégia 

Caixa 

Em abril, a liquidez reduzida, assim como em 
março, afetou o mercado secundário, provocando 
aumento nas taxas. O Tesouro Nacional diminuiu a 
oferta no mercado primário tentando retomar o 
equilíbrio. Entretanto, ainda não foi suficiente para que 
os papéis performassem melhor do que CDI. Com esse 
aumento nos prêmios, parece ser um oportuno a troca 
por títulos mais longos, visando uma volta a 
normalidade e aproveitar um carrego melhor.  

Renda Fixa – Risco de Mercado 

Em abril, apesar da continua preocupação com 
o cenário fiscal e críticas do governo em relação a 
atuação do BCB, os mercados de renda fixa a 
apresentarem desempenho positivo. Preocupações 
com a atividade econômica global em função de uma 
possível crise bancária e a apresentação de um novo 
arcabouço fiscal que, apesar de bastante criticado, 
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reduz o risco de uma dinâmica explosiva, colaboraram 
para a redução nas taxas de juros real e nominal. 

Assim, no juro nominal, todas as taxas ao longo 
da curva recuaram. A perspectiva de o cenário levar o 
BCB a iniciar um ciclo ainda no terceiro trimestre do ano 
pressionou a parte curta e média da curva. Na parte 
longa, além disso, o novo arcabouço ajudou com a 
redução de prêmio. 

 No juro real, o movimento foi similar. Porém, nas 
mais curtas o risco de recessão mais forte, com queda 
de commodities e redução de inflação, a performance 
foi prejudicada. Nas longas, o movimento foi em linha 
com as nominais. 

Olhando à frente, com as últimas medidas e 
sinalizações do novo arcabouço reduziu-se um pouco a 
incerteza do compromisso com uma política fiscal 
responsável. Porém a agenda de reformas que não 
avança, uma possível uma intervenção no BCB ou 
elevação nas metas de inflação ainda incomodam. 
Porém, a expectativa de que o congresso endureça um 
pouco as regras do novo arcabouço fiscal pode reduzir 
parcialmente as preocupações. 

Assim, apesar de estarmos avançando sobre 
um terreno fiscal instável, na nossa opinião, o mercado 
já adicionou um prêmio relevante às curvas de juros, 
principalmente nas taxas nominais. Com isso, 
mantivemos o risco na renda fixa.  

Neste contexto, estamos com um patamar de 
risco oscilando entre moderado a alto, privilegiando 
alocações em juros prefixado de curto prazo. O elevado 
prêmio de risco incorporado a curva de juros nominal, 
nos faz entender que este ativo possui melhor relação 
retorno vs risco, para atravessarmos os desafios que 
continuaremos a enfrentar nos próximos meses. 

Renda Fixa - Crédito Privado 

Ao longo do ano, nossa carteira passou por uma 
mudança de precificação significativa.  

Dentro do universo de emissores que 
trabalhamos, os ditos papéis “high grade”, vimos um 
amento de spreads muito maior dentro dos 
corporativos em relação aos créditos financeiros.  

Este aumento veio não só pelo aumento da 
percepção de risco, mas também pela liquidez do 
mercado. Muitos dos fundos que estão sofrendo 
resgates tem uma parcela muito pequena de emissores 
financeiros na carteira e têm que vender créditos 
corporativos para fazer liquidez. Além disso, a captação 
dos fundos que só tem a estratégia de créditos 
financeiros está positiva no ano, trazendo fluxo de 
compra para os ativos. 

Com isso, optamos por reduzir majoritariamente 
os créditos financeiros, que tiveram aberturas de 
spreads menores, e aumentar a parcela de créditos 
corporativos de qualidade. Isso, sem deixar de olhar a 
diversificação da carteira. 

Ainda estamos vendo resgates na indústria de 
fundos de crédito, mas em volumes menores. A 
assimetria hoje é para o lado positivo, mas estamos 
atentos para os riscos de um mercado ainda fragilizado. 

Renda Variável 

Nos EUA o foco continua sendo na inflação, por 
um lado não é evidente que os aumentos de juros já 
feitos serão suficientes para estabilizar preços, por outro, 
existe a possibilidade de que o colapso de alguns 
bancos regionais contribua para o fim do ciclo de 
aumento de juros. Em bolsa, as grandes empresas de 
tecnologia foram o destaque, elas performaram bem 
pois tem sido bem sucedidas em preservar margem de 
lucro, o que tem sido aparente na divulgação de 
resultados do primeiro trimestre. 

No Brasil, o arcabouço fiscal não foi suficiente 
para gerar um desempenho robusto do Ibovespa, 
grande parte da alta do índice foi relacionada a 
Petrobras (+13,04% no mês), influenciada pela discussão 
de dividendos. A Vale sofreu (-9,83%) com a frustração 
de demanda por minério na China. As ações 
domésticas foram em parte influenciadas pelo fluxo 
estrangeiro positivo no mês e pela expectativa de 
aumento de impostos, por isso tiveram desempenho 
misto. 
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