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Principais números de junho
e nossa visão para julho
Um passo à frente

Bolsas sustentam recordes
ao redor do mundo

Nossa visão de investimentos para o mês

06 Safra Indicadores

Números da economia e nossas projeções
para 2021 e 2022

Alocação por perﬁl de investidor
Apresentamos abaixo nossa visão de uma carteira de investimentos para o seu perfil.
Confira, na página 5, uma análise detalhada para cada portfólio.
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Fonte: B3, Banco Central, Anbima / Compilação Safra

O que você vai encontrar nesta edição
Cenário Econômico
Recuperação da atividade e inflação acima do esperado nas principais economia durante o primeiro semestre
levaram os bancos centrais americano e brasileiro a uma postura mais dura em junho.

Estratégia de Investimentos
As principais bolsas ao redor do mundo alcançaram níveis recordes, algumas sustentando esses novos
patamares. Outras, como a brasileira, testaram as máximas, mas com pequenas realizações subsequentes.

Alocação por perfil de investidor
Elevamos para alguns perfis a participação de multimercados, que vêm trazendo bons resultados e que podem
navegar por diferentes cenários. Fizemos ainda ajustes em renda fixa e reduzimos o peso de fundos imobiliários.
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Cenário Econômico

Um passo à frente
BC americano deve começar a reduzir estímulos no início de 2022
O Federal Reserve trouxe um discurso mais duro na sua
última reunião de política monetária. O banco central
dos Estados Unidos revisou para cima as projeções
para a atividade e para a inflação deste ano, diante da
maior confiança com a abertura da economia no
segundo semestre. A vacinação impulsionará o
crescimento econômico, especialmente no setor de
serviços, beneficiando o emprego e o consumo das
famílias. Assim, os membros da autoridade
começaram a antecipar a data do primeiro aumento
da taxa de juros de curto prazo.
Aproxima-se também a data em que o Fed terá que
decidir sobre as grandes compras de ativos
financeiros que vem fazendo desde o começo da
pandemia. A redução das compras pode ser
anunciada
em
setembro,
com
provável
implementação em janeiro de 2022. A retirada dos
estímulos monetários e fiscais desacelerará o
crescimento
mundial
no
próximo
ano
e,
consequentemente, arrefecerá o preço das
commodities, diminuindo a inflação global no
médio prazo.
No Brasil, o banco central também aumentou o tom.
A recuperação mais forte da atividade no início deste
ano e a inflação corrente bastante pressionada
levaram as projeções de inflação do consenso para
6,07% em 2021 e, especialmente, para acima do
centro da meta em 2022. Nesse ambiente, o BC
indicou que pretende fazer a normalização integral
da taxa de juros, o que significa elevar a Selic para
6,5% ainda neste ano, justamente o nosso
cenário-base. Além disso, sinalizou a possibilidade de
acelerar o ritmo de aumento da taxa de juros na
próxima reunião do Copom.
A inflação de 12 meses deve fechar o 1º semestre em
8,4%, impulsionada pelo aumento do preço das
commodities em moeda local e das tarifas de
energia elétrica, estas em função da seca.
Enquanto isso, a inflação nos segmentos mais
dependentes da mobilidade e da demanda
doméstica continua reduzida.
Acreditamos que essa dinâmica mudará a partir do
segundo semestre do ano. O preço das commodities
deve arrefecer, ajudando a desacelerar a inflação de
bens comercializáveis, como produtos alimentícios.
Por outro lado, a redução do isolamento social
impulsionará a procura por restaurantes, lazer e
educação, o que deverá acelerar a recuperação do

mercado de trabalho e estimular um aumento dos
preços de serviços. Essa mudança de composição nos
leva a projetar a variação do IPCA em 6,4% neste ano e
3,3% em 2022 (considerando que a tarifa excepcional
da eletricidade seja revogada só em 2022).
Do lado da atividade, a redução do isolamento social,
a recuperação do mercado de trabalho e a volta do
auxílio emergencial contribuíram para o aumento
das vendas de varejo nos últimos meses. O comércio
ampliado já voltou para o patamar anterior da crise,
o que beneficia a produção nacional. Assim,
estimamos crescimento do PIB real de 0,3% no
segundo trimestre em relação ao primeiro, após
ajuste sazonal, e crescimento de 4,8% em 2021.
As contas externas, por sua vez, estão equilibradas. O
saldo comercial acumulou superávit de US$ 38
bilhões no primeiro semestre de 2021, o melhor
resultado para o período de toda série histórica,
refletindo o desempenho das commodities. Apesar
da queda do investimento direto, os fluxos de
carteira têm sido favoráveis, levando a força do
comércio a ajudar na valorização da taxa de câmbio
em mais de 4% em junho.
Vale ressaltar que o nível dos reservatórios das
hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste baixou
para 29,1% no final do mês passado. Trata-se de um
risco importante para monitorar nos próximos
meses, já que pode prejudicar a recuperação
econômica do país. Outro ponto de atenção é a
nova cepa do coronavírus que tem se espalhado
pelo mundo. A variante delta, que se mostrou
primeiro em grande escala na Índia, tem maior
capacidade de transmissão do que as cepas
anteriores, ainda que sua letalidade comparada a
outras não esteja bem estabelecida.

Alta nas expectativas
de inﬂação gerou
reação no Brasil

Equipe de Macroeconomia
Escrito em 07.07.2021
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Estratégia de investimentos

Bolsas sustentam recordes
ao redor do mundo
Na renda fixa, busca por retorno real ainda é desafio, mesmo com
aumento na taxa básica de juros
Poucos meses recentes foram tão positivos no
mercado nacional e internacional quanto junho.
Uma série de revisões positivas nas expectativas
de retomada e crescimento econômico marcaram
movimentos altistas em diversos mercados
financeiros.
As preocupações com inflação
também estiveram nas pautas, mas não foram
capazes de ofuscar as previsões mais otimistas.
As principais bolsas ao redor do mundo
alcançaram níveis recordes, algumas sustentando
esses novos patamares, sobretudo nos EUA e na
Europa. Outras, como a brasileira, testaram as
máximas, mas com pequenas realizações
subsequentes. Esses movimentos foram motores
de ingresso líquido nas principais classes de ativos
com mais risco. Renda variável local e
internacional e alocações em multimercados
seguem
com
captações
recorrentemente
positivas.
Investidores
seguem
procurando
diversificar seus portfólios como forma de
encontrar soluções para atenuar os efeitos dos
juros baixos e as preocupações com inflação em
alta e todas as oportunidades geradas com a
retomada do crescimento.
A Bolsa brasileira teve alta modesta comparada às
demais bolsas internacionais com 0,46%. No ano, o
desempenho acumulado em 2021 até o final do
mês de junho é de 6,54%. E ainda no mês de junho,
no dia 21, divulgamos no Saf ra uma revisão do
preço-alvo de 145 mil pontos para o final deste ano
e um preço-alvo de 162 mil pontos para o final de
2022. Toda essa revisão foi baseada em uma
perspectiva de atividade econômica mais forte,
depois que revisamos a nossa projeção de PIB
para 2021 para um crescimento de 4,8%, levando a
um crescimento nominal maior para o lucro das
empresas. Por sua vez, o S&P 500 foi o melhor
retorno no ano com alta em junho de 2,22%, e
ganho de 14,41% só em 2021. Já o real se valorizou
4,4% f rente ao dólar no mês, com 3,74% em 2021.
Nossas recomendações dentro da categoria de
renda
variável
permanecem
praticamente
inalteradas há meses e assim estamos mantendo,
desde os 6% dos portfólios conservadores, 18% nos
moderados e 29% para os clientes mais dinâmicos.

O mesmo acontece quando olhamos a categoria
de multimercados, sejam os fundos macro ou
sejam os long & short. Tal como as revisões feitas
para a bolsa localmente, seguimos esperando
bons retornos dessa classe de ativos que têm
conseguido extrair retornos supranormais ao
longo dos últimos anos.
E os desafios permanecem nos ativos de renda
fixa. O CDI acumulado no ano continua em
patamar bastante baixo, com rendimento de
1,28%. No mês, o rendimento foi de apenas 0,31%.
Em mais um mês consecutivo os ativos atrelados à
inflação desempenharam melhor. O IMA-B, índice
que mede a rentabilidade dos títulos públicos
atrelados ao IPCA, teve retorno de 0,42% neste
mês de junho. Entretanto, esse desempenho não
foi capaz de suprir a queda acumulada no ano de
0,72%, f ruto de um aumento de risco nas curvas de
juros nos últimos meses.
Já as aplicações com características prefixadas
perderam neste mês para o CDI e para o IMA-B,
com aumento de apenas 0,21%, queda de 1,58% no
acumulado do ano. Já do lado da inflação, a partir
das observações recentes nos preços, com
aumento de combustíveis e revisões das tarifas de
energia na bandeira vermelha, promovemos uma
revisão das projeções de 2021 para cima, em 6,4%
no acumulado e revisamos para baixo os números
de 2022 para 3,3%. De qualquer forma, as pressões
recentes ainda nos causam preocupações com
relação aos recursos aplicados em CDI,
especialmente os que possuem alta liquidez.

Safra projeta
Ibovespa aos 162 mil
pontos em 2022

Jorge Sá | Estrategista de Investimentos
Escrito em 07.07.2021
4

Alocação por perfil de investidor

A avaliação do perfil de investidor nos ajuda a entender três aspectos fundamentais para a tomada de decisões.
São eles: 1) Capacidade para investir, considerando o equilíbrio entre renda, despesa, poupança e reservas atuais.
2) Tolerância às oscilações nos valores dos investimentos. 3) Conhecimento e experiência com investimentos.
A combinação ponderada desses aspectos classifica o investidor em um dos quatro perfis abaixo.

Perﬁl de Investidor

Comentário do mês

Ultraconservador
Investidores ultraconservadores demonstram baixíssima tolerância às possíveis
oscilações nos seus investimentos. Mesmo assim, entendemos que existe espaço
para diversificação por meio de Fundos Multimercado e Fundos Imobiliários. Além
disso, aplicações com prazos mais longos têm potencial de gerar retorno adicional
para os investimentos, porém com riscos controlados.

27%

73%

Renda Fixa

73%

Pós-Fixado

57%

Prefixado

8%

Inflação

8%

Long & Short

27%
21%
6%

Renda Variável

0%

Local

0%

Internacional

0%

Fundo Imobiliário 0%

Investidores conservadores demonstram baixa aceitação às oscilações nas suas
carteiras. No entanto, não quer dizer que não aceitem oscilações. Neste
sentido, entendemos que existe espaço para a diversificação para além dos
Fundos Multimercado e dos Fundos Imobiliários, adicionando investimentos
em Renda Variável.

52%
40%

Renda Fixa

52%

Pós-Fixado

36%

Prefixado

8%

Inflação

8%

Multimercados
Macro
Long & Short

40%
34%
6%

Renda Variável

6%

Local

5%

Internacional

1%

Fundo Imobiliário 2%

Moderado

5%
18%

Investidores moderados aceitam oscilações em seus portfólios em prol do maior
potencial de retorno. Fundos Multimercado e Renda Variável dominam a alocação e
potencializam o retorno esperado, sempre com controle de riscos. Pensamento de
longo prazo é muito importante para este investidor.
Renda Fixa

48%

18%

Macro

Conservador

2% 6%

29%

Multimercados

7%

29%

Multimercados

Pós-Fixado

13%

Macro

Prefixado

8%

Long & Short

Inflação

8%

48%
42%
6%

Renda Variável
Local
Internacional

18%

Fundo Imobiliário 5%

13%
5%

Dinâmico

29%

Investidores dinâmicos aceitam oscilações significativas em seus investimentos em
prol do maior potencial de retorno. Fundos Multimercado e Renda Variável dominam
a alocação e potencializam o retorno esperado, sempre com controle de riscos.
Pensamento de longo prazo é muito importante para este investidor.
Renda Fixa
Pós-Fixado

46%

Renda Fixa

18%

Multimercados

4%

Macro

Prefixado

6%

Long & Short

Inflação

8%

Multimercados

46%
40%
6%

Fundos Imobiliários

Renda Variável
Local
Internacional

29%

Fundo Imobiliário 7%

21%
8%

Renda Variável
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Safra Indicadores

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 * 2022*
3,0%

0,5%

-3,5%

-3,3%

1,3%

1,8%

1,4%

-4,1%

4,8%

1,8%

7,1%

6,8%

8,5%

8,5%

12,7%

12,3%

11,9%

13,5%

13,6%

11,2%

0,4

-6,6

17,7

17,7

64,0

53,0

40,5

44,8

67,0

74,8

Exportações (US$ bilhões)

241,6

224,1

190,1

190,1

218,1

239,5

225,8

211,8

256,0

271,4

Importações (US$ bilhões)

241,2

230,7

172,4

172,4

154,1

186,5

185,3

167,0

189,0

196,6

Taxa de Câmbio (R$/US$) Final de período

2,34

2,66

3,90

3,90

3,31

3,87

4,03

5,20

5,10

5,20

IPCA

5,9%

6,4%

10,7%

10,7%

2,9%

3,7%

4,3%

4,5%

6,4%

3,3%

IGP-M

5,5%

3,7%

10,5%

10,5%

-0,5%

7,5%

7,3%

23,1%

16,8%

4,2%

11,75% 14,25% 14,25%

7,00%

6,50%

4,50%

2,00%

6,50%

6,50%

0,25% 0,375% 0,375% 1,375% 2,375% 1,625%

0,125%

0,125%

0,125%

Variação Real do PIB
Tx. de Desemprego Nacional (média no ano)
Balança Comercial

Taxa Selic - Meta (final de período)
EUA - Taxa Básica de Juros (Fed funds)**

10,00%
0,25%

*Informações em vinho indicam projeções do Banco Safra
**A partir de 2015, média do intervalo do objetivo do Fed funds.

Fonte: Banco Safra
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I - Este material não se configura um relatório de análise, conforme a definição da Instrução nº 598/2018 da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), tampouco uma consultoria de valores mobiliários, conforme a definição da Instrução CVM nº 592/2017.
II - Esta mensagem tem conteúdo meramente informativo, não devendo, portanto, ser interpretada como um texto,
recomendação de investimento, relatório de acompanhamento, estudo ou análise sobre valores mobiliários e seus emissores
que possam auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento. As alocações de carteira
mencionadas neste material são baseadas nos critérios de alocação geral adotados pelo Grupo Safra, sem considerar as
particularidades de cada investidor, não devendo ser consideradas como sugestão de alocação ou de qualquer forma para
influenciar investidores na tomada de decisão. Para o devido enquadramento de seu perfil de investidor e possibilidades de
alocação, consulte o responsável pelo seu relacionamento.
III - Investimentos ou aplicações em títulos e valores mobiliários envolvem riscos, podendo implicar, conforme o caso, na perda
parcial ou integral do capital investido ou ainda na necessidade de aporte suplementar de recursos.
IV - As informações expressas neste documento são obtidas de fontes consideradas seguras, porém não é garantida a sua
precisão ou completude, não devendo ser consideradas como tal.
V- A presente publicação e todos seus elementos literais e gráfico constituem uma obra autoral protegida, estando os diretos
sobre a mesma reservados.
VI - A Safra Corretora ou qualquer empresa do Grupo Safra não será responsável por perdas diretas, indiretas ou lucros cessantes
decorrentes da utilização deste material para quaisquer finalidades.
VII - Quaisquer referências e rentabilidades passadas não significam de qualquer forma a garantia ou previsibilidade de
rentabilidades futuras.
VIII - As informações contidas neste arquivo foram obtidas de fontes públicas, podendo não representar ou concordar com as
opiniões do Banco Safra, Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. ou Banco J. Safra S.A.
IX - Todos os sinais distintivos (incluindo, mas não limitado às marcas e nomes empresariais) identificados nesta publicação são
propriedade e objeto de direitos exclusivos de seus respectivos proprietários, titulares e/ou licenciado.
X - O Investimento em fundos não é garantido pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo
Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este material não deve ser considerado a única fonte de informação para embasar qualquer
decisão de investimento. Dentre outras fontes, ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, do Formulário
de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, antes de Investir. As opiniões expressas
neste material podem ser alteradas sem prévio comunicado e não constituem oferta de compra ou de venda de títulos ou
valores mobiliários ou de instrumentos financeiros de qualquer espécie. Por conseguinte, a Safra Asset Management Ltda. se
isenta de toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes de decisões tomadas por investidores com base
no conteúdo deste material. Para mais informações, acesse: www.safraasset.com.br.
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