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CENÁRIO MACROECONÔMICO 
26 de julho de 2021 



Principais notícias no cenário político e econômico   

•  Semana iniciou com alta volatilidade dominada pelo temos com a variante 
Delta do COVID-19 

•  Semana foi marcada pelo embate entre bons resultados de balanços nos EUA 
e indicadores econômicos aquém do esperado (Ex.: PMI dos EUA) 

•  Noticiário político no Brasil cada vez mais instável com declarações da cúpula 
presidencial 

•  Contrariando seu discurso de campanha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou 
que “é do Centrão” e defendeu o grupo político informal 

•  Lira defende troca de sistema de governo do Brasil por semipresidencialismo 
ou parlamentarismo 



Principais notícias no cenário político e econômico   

•  Reforma Ministerial no Planalto: Onyx vai pro recém recriado Ministério do 
Trabalho e do Emprego; Ramos vai para SGP e Ciro Nogueira assume Casa 
Civil. 

•  Reformas Tributária e Administrativa ganham corpo durante a semana; políticos 
e integrantes do governo se mostram otimistas 

•  Governo muda foco para o Senado visando garantir aprovações de Aras e 
Mendonça e blindagem contra a CPI da Pandemia 

•  Pesquisas qualitativas trazem novas análises negativas sobre governo 
Bolsonaro e política se movimenta rumo às Eleições de 2022 

•  Caminhoneiros começam a se organizar para manifestações da categoria, 
ameaçando uma possível instabilidade 



DESTAQUES DA 
SEMANA 



A prévia da inflação medida pelo IPCA-15 apresentou alta de 8,59% no 
acumulado em 12 meses no mês de julho 



No acumulado em 2021, a alta na prévia da inflação é de 4,13%   



Sete dos nove grupos pesquisados 
apresentaram alta na comparação com 
junho. O maior impacto no índice veio do 
item Habitação, que também apresentou a 
maior alta mensal (2,14%)  

A alta no grupo habitação foi influenciada 
pela alta na energia elétrica (4,79%) e 
também pela alta no gás de botijão (3,89%) 
e do gás encanado (2,79%).  

A queda no grupo saúde e cuidados 
pessoais        (-0,24%) foi influenciada pela 
queda nos preços dos planos de saúde.  

Sete dos nove grupos pesquisados apresentaram alta em julho 

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul 
Research 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Temporada de balanços leva a busca por ativos de risco nos EUA  



S&P 500 tem impacto ainda maior com o resultado das grandes empresas dos EUA 



Ibovespa segue na contramão do mercado com cenário politico e inflação como 
destaques negativos, mas gestores seguem otimistas 



Dólar subiu mais uma vez na semana atingindo 5,21  



Euro também seguiu movimento de alta 



Real é a pior moeda emergente no mês 



Commodities voltam a subir na semana atingindo máximas históricas 







Títulos de 10 anos dos EUA seguem em queda, movimento que vai na contramão 
da alta das commodities e da recuperação 



Esse movimento sugere que o mercado está precificando uma desaceleração 
econômica  





Spread entre os juros de 10 e de 2 anos, em queda desde nov/2020, já 
situa-se abaixo do nível pré-pandemia  



Cenário Europa: 

•  Vacinação segue avançando de forma 
rápida  

•  Recuperação ainda está atrasada em 
relação aos EUA 

•  Inflação começa a aparecer mas BCE 
indica uma postura similar do FED. 
Manteve taxa de juros inalterada e indicou 
manutenção da política até inflação 
alcançar 2%.    

F o n t e : B T G 
Pactual 



Cenário Europa: 

Fonte: BTG Pactual 



Alocação: Combinação de ativos Europa e EUA pode reduzir risco das 
carteiras  

Fonte: BTG Pactual 



ESTRATÉGIA: 26/07/2021 

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

JUROS	
Compra	de		
LTN,	NTN-B	e	
Crédito	Privado	

A	 consolidação	 do	 nosso	 cenário	 mais	 oImista	 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	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.	
Títulos	de	Crédito	Privado	tem	se	tornado	opções	atraIvas	com	a	perspecIva	de	aumento	da	taxa	de	juros	real.					

CÂMBIO	 Neutro	

O	 recente	 ciclo	 valorização	 do	 Real	 em	 relação	 ao	 Dólar,	 que	 ocorreu	 desde	 o	 iníciode	março,	 trouxe	 a	 taxa	 de	 câmbio	
nominal	para	um	nível	mais	condizente	com	os	fundamentos	macroeconômicos.	O	maior	diferencial	de	juros	entre	o	Brasil	e	
os	EUA,	a	melhora	dos	termos	de	troca,	um	cenário	econômico	prospecIvo	mais	construIvo	e	uma	melhor	percepção	da	
políIca	 fiscal	 são	 alguns	 elementos	 que	 sustentam	 esta	 apreciação	 do	 BRL.	 Ainda	 assim,	 nós	acreditamos	 que	 o	 espaço	
remanescente	 para	 apreciação	 adicional	 do	 Real	 até	 o	 final	 de	 2021	 é	 limitado.	 O	maior	 risco	 é	 oriundo	 do	 ambiente	
políIco	domésIco.			

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ambiente	de	busca	por	a8vos	de	risco	no	mundo	e	o	atual	estágio	do	ciclo	econômico	domés8co	(que	beneficia	
o	crescimentos	dos	lucros	das	empresas	listadas),	acreditamos	que	o	Ibovespa	deve	encerrar	o	ano	acima	de	130	mil	pontos.		
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