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1. VISÃO SEMANAL

➢ A economia americana criou 431 mil vagas em fevereiro. O dado veio um pouco abaixo do esperado, porém, as revisões para
cima dos meses anteriores mais do que compensaram a surpresa baixista. A taxa de desemprego ficou em 3,6% e os salários
não surpreenderam, mas confirmaram o elevado patamar de 5,6% no ano contra ano. Em suma, trata-se de mais uma
evidência de que o mercado de trabalho americano persiste bastante aquecido. O PCE, por sua vez, veio em linha com
esperado e exibiu forte alta de bens não duráveis, porém, duráveis e os serviços desaceleraram na margem. Todavia, como
temos discutido, não vislumbramos essa melhora de serviços e bens duráveis como sustentável, dada as pressões do
atacado (índices de preços das sondagens industriais estão acelerando) e salários persistentemente elevados. Assim, os
dados confirmaram a manutenção de uma “temperatura” elevada da inflação e mercado de trabalho, condizentes com a
aceleração da alta de juros para 50 pontos nas próximas reuniões do FOMC. Outro destaque foram as sondagens de serviços
e manufaturas na China que exibiram desaceleração mais intensa por conta dos lockdowns em cidades relevantes. Esses
dados juntamente com o anúncio da liberação de reservas estratégicas de petróleo pelos EUA contribuíram para a queda do
preço dessa commodity na semana.

➢ No Brasil, os indicadores de atividade surpreenderam positivamente e devem continuar impulsionando revisões para cima do
PIB, ainda que modestas. A produção industrial cresceu 0,7% em fevereiro impulsionada pela indústria extrativa e alimentícia
e a taxa de desemprego cedeu para 11,2% no trimestre terminado em fevereiro. Porém, a maior surpresa foi a divulgação do
CAGED que apurou a criação de 328,5 mil vagas formais no Brasil, contra expectativa mediana de 225 mil. O real apreciou de
forma mais modesta na semana, mas mantendo boa performance relativa. Além do fluxo externo para bolsa, do viés mais
positivo para a atividade doméstica, o saldo comercial de março em US$ 7,4 bilhões se mostrou robusto, apesar de um pouco
abaixo da expectativa mediana. Mais uma vez, o destaque foram as exportações de commodities que tem se beneficiaram de
preços mais elevados e também de volumes em aceleração. Excepcionalmente, tendo em vista a não divulgação de dados
por conta da a greve do BCB, não comentaremos o fluxo cambial e balanço de pagamentos. Sobre o fluxo de estrangeiro para
a bolsa, a B3 admitiu um erro de metodologia no cálculo do saldo de investimento estrangeiro desde outubro de 2020. Com
isso, os estrangeiros acumulam na bolsa um saldo positivo no mercado secundário de R$ 64,1 bilhões, e não de R$ 91,6
bilhões até o último dia 30. De todo modo, trata-se ainda de um volume bastante significativo que certamente impactou a
moeda.
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2. REAL VS INDICADORES DE MERCADO



4. BALANÇA COMERCIAL - MDIC

Bottom line: Superávit de US$ 7,4 bilhões em março

➢ Em março, a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 7,4 bilhões, abaixo do consenso do
mercado (US$ 9,5) e ligeiramente abaixo da nossa projeção (US$ 8) . O saldo dessazonalizado e anualizado
saiu de US$ 62 bilhões em fevereiro para US$ 72 bilhões em março. Quando excluímos petróleo esse saldo
cai para US$ 61 bilhões. As exportações avançaram 9% MoM e as importações 7,3%. Na margem as
exportações ex-petróleo avançaram 15,1% e as importações ex-petróleo avançaram 4,1%.

➢ Entre janeiro e março de 2021, o saldo acumulado foi de US$ 8 bilhões. O saldo acumulado deste ano está em
US$ 11,3 bilhões.

➢ Do lado das importações, o grupo de adubos e fertilizantes registrou alta em quantum e em preço. O avanço
acima da sazonalidade deste grupo está associado ao conflito na Ucrânia, uma vez que a Rússia é uma
importante fornecedora destes produtos. Além disso, o avanço no preço dos combustíveis, em razão das
preocupações com relação a oferta russa, fez com ele se tornasse o principal responsável pelo avanço das
importações neste mês.

➢ A exportação de minério foi a principal responsável pelo avanço do saldo comercial e, no resultado parcial do
mês, registrou avanço de 32,5%. Além disso, outras pautas, como celulose e metalúrgicos, perforam bem.
Para o mês de abril esperamos superávit de US$ 7 bilhões.
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5. CONTRATOS EM ABERTO
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6. PERFORMANCE DO REAL
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ADVERTÊNCIA: Este material de divulgação não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de quotas de fundos de

investimento e nem de quaisquer solicitação de compra ou venda de instrumentos financeiros. Este material é confidencial e

pretende atingir somente aos destinatários. A Armor Gestora de Recursos LTDA. (“Armor Capital”) é uma sociedade devidamente

autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores

mobiliários, na categoria “gestora de recursos”. A Armor Capital não atua na distribuição de cotas dos fundos de investimento sob

sua gestão. A Armor Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas,

nem por decisões de investimento tomadas com base neste relatório. As informações contidas neste site são de caráter

exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos, notadamente análise e

consultoria de valores mobiliários. Nos termos da autorregulamentação da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiro e de Capitais - ANBIMA, para a avaliação do desempenho do fundo de investimento, é recomendável uma análise

de, no mínimo, 12 (doze meses). Os recursos aplicados em fundos de investimento não contam com garantia do administrador,

do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade

obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade apresentada dos fundos de investimento não é

líquida de impostos.


