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CENÁRIO MACROECONÔMICO 
02 de Agosto de 2021 



Principais notícias no cenário político e econômico   

•  Congresso Nacional, Poder Judiciário e CPI da Covid retornam após recesso 

•  Ciro Nogueira inicia trabalhos na Casa Civil visando desatar nós como 
indicações à PGR e ao STF, fundo eleitoral e CPI da Covid 

•  Manifestantes fazem atos em pelo menos 23 capitais a favor de Bolsonaro e do 
voto impresso nas eleições de 2022 

•  'Meteoro de gastos' citado por Paulo Guedes é conta de até R$ 90 bi com 
precatórios que terão de ser incluídos no orçamento de 2022 

•  Variante delta é responsável por 83% dos casos de Covid nos EUA, que vê 
quarta onda da pandemia afetando diretamente não-vacinados e colocando em 
risco contenção do vírus 



DESTAQUES DA 
SEMANA 



Segundo o IBGE, 14,8 milhões de pessoas estavam desempregadas no 
Brasil no trimestre encerrado em maio 

A taxa de desemprego registrada no 
trimestre que vai de março a maio de 
2021 foi de 14,6%, se mantendo 
praticamente estável em relação ao 
trimestre imediatamente anterior.  

Considerando o ajuste sazonal, a taxa de 
d e s e m p r e g o t e m s e m o s t r a d o 
relativamente estável nas últimas 
divulgações. Estimamos que em maio a 
taxa de desemprego com ajuste 
sazonal foi de 14,3%. 



No trimestre encerrado em maio, o número de pessoas ocupadas foi de 
aproximadamente 86,7 milhões de pessoas 

O contingente de pessoas 
ocupadas cresceu 0,9% no 
período, adição de 809 mil 
pessoas ocupadas.  

Mais uma vez, o nível da 
ocupação (indicador que 
mede o pe rcen tua l de 
p e s s o a s o c u p a d a s n a 
população em idade de 
trabalhar) continua abaixo de 
50%, o que acontece desde 
maio de 2020.  



A massa de rendimentos reais ficou estável em relação ao trimestre 
anterior, com valor aproximado de R$ 215,5 bilhões de reais 

A massa de rendimentos, que 
representa o rendimento médio 
habitual de todos os trabalhos 
multiplicado pela população 
ocupada remunerada, ficou 
estável em relação ao trimestre 
anterior. 

O rendimento médio real dos 
trabalhadores foi de R$ 
2.547,00 no período.  



No trimestre encerrado em maio, 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 – ficou estável em 
relação ao trimestre anterior. 

No trimestre encerrado em abril 
essa taxa foi estimada em 57,2%, 
ainda bastante abaixo da média 
reg is t rada no pe r íodo p ré -
pandemia. 

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



Segundo dados do CAGED, foram 
criadas 309.114 vagas formais em 
junho. Esse é o sexto mês 
consecutivo de saldo positivo de 
vagas no CAGED. 

No acumulado do ano, foram 
criados aproximadamente 1,5 
milhões de empregos formais.  

Considerando apenas o mercado formal, foram criadas aproximadamente 
309 mil novas vagas em junho 



PIB americano cresce menos que o esperado no trimestre 



Inflação americana(PCE) se mantém estável enquanto o Core da inflação 
variou abaixo do esperado pelo mercado  



Inflação em 12 meses se mantém relativamente estável  



Comportamento do FED deve se manter  

Embora a inflação seja alta para os padrões americanos, o 
comportamento recente do Core-PCE (um dos indicadores 
preferidos pelo FED) reforça a tese de inflação temporária.  

Além disso, o crescimento mais lento que o esperado pode ser 
visto pelo FED como sinal de que a política monetária deve 
continuar seguindo os padrões recentes.  



Expectativas de inflação para o horizonte relevante para a política monetária 
seguem se deteriorando 



Os analistas de mercado esperam um crescimento do PIB acima de 5% para 2021  



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Depois de meses de fluxo positivo, fluxo de estrangeiros deve fechar 
julho negativo 



Movimento de saída dos estrangeiros contrasta com entrada de 
institucionais e investidores individuais em julho 



IBOVESPA tem nova queda após sexta feira de alta volatilidade com tensões 
políticas e incertezas no cenário internacional 



Em pesquisa conduzida pelo Valor com 95 instituições financeiras, 75 casas (79%) 
acreditam em uma elevação da Selic em 100 pontos base no próximo Copom  

! Com a deterioração das expectativas 
inflacionárias para 2022 passamos a acreditar 
que o mais provável é um ajuste de 1 ponto 
percentual na taxa Selic, levando a taxa de 
juros para 5,25% a.a. já em agosto.  

! A taxa de juros deve encerrar 2021 acima da 
taxa neutra, estimada em 6,5% a.a., colocando 
a política monetária em terreno contracionista.   

! Ajuste monetário mais forte limita as pressões 
inflacionárias e a desvalorização cambial, 
mas cria maiores desafios para o crescimento 
econômico e para os ativos de risco.   



Valuation atrativo, com a razão P/L abaixo da média histórica, é um dos argumentos 
que sustentam a percepção mais construtiva com a bolsa brasileira  

O maior risco para a bolsa brasileira no curto 
prazo é or iundo da esfera polít ica , 
especialmente quando se trata da saúde 
fiscal do Estado.   

O cenário internacional – inflação norte-
a m e r i c a n a , c r e s c i m e n t o g l o b a l e 
abundante liquidez – também é uma fonte de 
risco importante para os ativos de risco no 
Brasil.   



Mercado Americano também caiu na semana passada 



Mercado Americano também caiu na semana passada 



Dólar sofreu nova queda, mas semana foi marcada por alta volatilidade 



Volatidade do real voltou a subir nas ultimas semanas 



E o Real segue perdendo apenas para a Lira Turca 



Em termos de retornos, em relação ao USD, o Real perdeu apenas para o Sol 
Peruano nos últimos cinco dias  



Na semana o dólar caiu em relação à cesta de moedas dos países desenvolvidos 



No Brasil, curva de juros continua abrindo em função de pressões 
inflacionárias e incerteza fiscal 



ESTRATÉGIA: 02/08/2021 

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.		A	vola8lidade	seguiu	a	aumentar	nas	ul8mas	semanas.	

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),	acreditamos	que	o	Ibovespa	deve	encerrar	o	ano	acima	de	130	mil	pontos.	Riscos	
de	curto	prazo	provenientes	do	cenário	políIco	seguem	altos,	o	que	indica	a	necessidade	de	busca	por	proteção	
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