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DESTAQUES DA 
SEMANA 



•  Análise do mercado de trabalho 

•  Divulgação do IPCA-15 

•  COPOM decide elevar taxa SELIC para 7,75% a.a. 

•  Restrições de energia na China 

Principais notícias da semana 



Na comparação com o trimestre anterior, houve queda na taxa de 
desemprego no trimestre encerrado em agosto 



A taxa de participação se manteve estável e ainda continua abaixo do 
percentual registrado no período pré-pandemia 

No trimestre encerrado em agosto, 
a taxa de participação da força de 
trabalho -  proporção da população 
em idade para trabalhar e que de 
fato se encontra no mercado de 
trabalho – seja ocupada ou 
desocupada – se manteve estável 
em relação ao trimestre anterior. 

No trimestre encerrado em agosto 
essa taxa foi estimada em 58,6%, 
ainda abaixo da média registrada 
no período pré-pandemia. 



A massa de rendimentos reais ficou estável em relação ao trimestre 
anterior, com valor aproximado de R$ 219,2 bilhões de reais 

A massa de rendimentos, que 
representa o rendimento médio 
habitual de todos os trabalhadores 
mult ip l icado pela população 
ocupada remunerada, ficou estável 
em relação ao trimestre anterior. 

O rendimento médio real dos 
trabalhadores foi de R$ 2.489,00 
no período, queda de 4,3% em 
relação ao trimestre anterior e 
10,2% em relação ao mesmo 
período de 2020.  



A prévia da inflação (IPCA-15) teve alta mensal de 1,2% em outubro 



Em 12 meses, o índice acumula alta de 10,34% 



A alta na prévia da inflação foi generalizada entre todas as regiões 
pesquisadas 

A maior alta na comparação com setembro foi 
observada em Curitiba (1,58%), influenciada 
pelos aumentos na energia elétrica (+4,15%) e 
na gasolina (+3,47%).  

A menor alta ocorreu em Belém (0,51%), que se 
beneficiou da queda nos preços do açaí (-4,74%) 
e das carnes (-0,98%). 

 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul 
Research 



BCB eleva a Taxa SELIC para 7,75% a.a., um aumento de 1,5 p.p.  
A maior taxa em quatro anos, quando atingiu 7,50% em out/2017 



Expectativa de crescimento do PIB para 2022 tem sido revista para 
baixo  



Movimento atípico na curva de juros sinaliza possibilidade de recessão, 
cenário no qual o BC teria que cortar juros novamente 



Apesar do aumento na produção de energia no último trimestre, 
províncias chinesas estão sofrendo com racionamento de energia 

•  A produção de eletricidade cresceu 12% no 3º 
trimestre em relação ao trimestre anterior 

•  Em comparação com o mesmo trimestre de 2020, o 
crescimento foi de 8% 

•  A produção de energia por fontes térmicas 
representa cerca de 70% do total 

•  O quarto trimestre, geralmente, apresenta 
diminuição na produção de energia hidrelétrica 

•  Prov ínc ias como J iangsu , Zhe j iang e 
Guangdong representam quase 1/3 do PIB 
chinês 

Fonte:	Bloomberg	



Cerca de 70% da energia é proveniente de fontes termelétricas. O preço 
do carvão no mercado financeiro chinês se elevou rapidamente em 
2021 

•  Em relação ao trimestre anterior produção de 
carvão cresceu 0,4% no 3º trimestre 

•  A importação de carvão cresceu 28% no 3º 
trimestre 

•  Em 2021, a importação de carvão equivale a 7,8% 
da produção chinesa de carvão 

•  Preço do carvão de coque futuros cresceu 92% 
entre o fim de jan/21 e o fim de out/21 

•  O governo chinês está considerando intervir 
para frear o aumento do preço do carvão, 
informou a Comissão Nacional de Desenvolvimento 
e Reforma (CNDR). 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Após o caso Evergrande, mercado tem reduzido as incertezas sobre o 
mercado financeiro chinês 



Grupo imobiliário Evergrande realizou pagamentos de juros vencidos 
antes do prazo trouxe alívio aos mercados de Hong Kong e de Xangai 



Dow Jones está na quarta semana consecutiva de alta 



S&P 500 iguala melhor sequência de semanas em alta do ano 



No Brasil, IBOVESPA continua em baixa com o anúncio de mudanças no 
Teto de Gastos e elevação da taxa SELIC   



Pelo índice EWZ, as últimas semanas sinalizam um desaquecimento da 
demanda por ações de empresas brasileiras no exterior 



Investidores institucionais também têm reduzido suas participações na 
bolsa de valores brasileira 



Atualmente, IBOVESPA está em 108 mil pontos, entretanto, pelos 
fundamentos, poderia estar cerca de 8 mil pontos acima 



Nossas simulações indicam uma probabilidade de 14% do IBOVESPA 
encerrar o ano abaixo dos 100 mil pontos 



Após a tumultuada semana 42, Real teve leve valorização na semana 
passada 



Após a tumultuada semana 42, Real teve leve valorização na semana 
passada 



FOCUS 



ESTRATÉGIA: 01/11/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)  Acirramento	dos	conflitos	polí=cos	e	aumento	da	probabilidade	de	doses	adicionais	de	populismo	fiscal:	abandono	do	

teto	de	gastos	
2)  Aceleração	da	inflação	no	Brasil	e	no	resto	do	mundo		
3)  Incertezas	oriundas	da	economia	chinesa	

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

JUROS	

Compra	de	
papéis		

indexados	ao	
IPCA	e	ao	CDI		

O	cenário	com	inflação	mais	persistente	do	que	o	esperado	e	com	normalização	mais	rápida	da	políHca	monetária	domésHca	
sugere	que	Ntulos	 de	 renda	fixa,	 públicos	 e	 privados,	 devem	 conHnuar	 fazendo	parte	 de	uma	 carteira	 bem	diversificada.	
Recomenda-se	proteção	contra	a	inflação,	diversificando	com	aHvos	de	renda	fixa	atrelados	ao	IPCA					

CÂMBIO	
Neutro	no	CP	e	
Short	em	USD	no	

LP	

O	 nível	 da	 taxa	 de	 câmbio	 conHnua	 acima	 daquele	 compaNvel	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 Apesar	 dos	
indicadores	fiscais	apresentarem	leve	melhora,	a	flexibilização	da	regra	do	Teto	de	Gastos	e	os	 incenHvos	ao	aumento	dos	
gastos	públicos	em	2022,	devido	a	proximidade	com	as	eleições	e	 com	os	 candidatos	 favoritos	promovendo	o	populismo	
fiscal,	podem	elevar	o	Risco-Brasil	e	aumentar	os	rumores	de	downgrade.	No	curto	prazo	o	risco	é	muito	elevado.	

BOLSA	

Neutro	no	CP	
(31/12)	e	Neutro	

no	LP	(Até	
Eleições)		

O	cenário	para	o	IBOVESPA	mudou	drasHcamente	na	segunda	metade	do	ano.	O	populismo	fiscal	e	eleitoral	tem	dominado	
as	atenções,	provocando	um	aumento	considerável	do	risco.	Em	2022,	o	fluxo	de	entrada	de	pessoas	bsicas	deverá	diminuir	
em	comparação	com	o	período	da	pandemia.	Uma	parte	do	volume	de	dinheiro	de	invesHdores	nacionais	aportado	na	bolsa	
poderá	ser	redirecionado	para	a	economia	real	com	o	fim	da	pandemia	e	a	normalização	das	aHvidades	econômicas.	Outra	
parte	poderá	ser	atraída	por	aHvos	de	renda	fixa	com	a	elevação	da	selic.	Para	quem	deseja	entrar	em	bolsa,	o	momento	
oferece	oportunidades	de	stock	picking	mas	não	de	apostar	no	índice.	
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