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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Dados mostram leve queda na relação dívida/Pib em agosto, mas 
médio e longo prazo ainda são fontes de incertezas fiscais 



Índices de confiança do comércio e dos serviços tiveram queda em 
setembro 



Segundo o IBGE, 14,1 milhões de pessoas estavam desempregadas no 
Brasil no trimestre encerrado em julho 

A taxa de desemprego registrada no trimestre que vai de maio a julho 
de 2021 foi de 13,7%, uma queda em relação ao trimestre 
imediatamente anterior. 

Considerando o ajuste sazonal, estimamos que em julho a taxa de 
desemprego foi de 13,5%. 



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



No trimestre encerrado em julho, o número de pessoas ocupadas foi de 
aproximadamente 89 milhões de pessoas 

O contingente de pessoas 
ocupadas cresceu 3,6% no 
período, adição de 3,1 
m i l h õ e s d e p e s s o a s 
ocupadas.  

O n í v e l d a o c u p a ç ã o 
( indicador que mede o 
percentua l de pessoas 
ocupadas na população em 
idade de trabalhar) cresceu 
1,7 p.p., estimado em 50,2% 
no trimestre encerrado em 
julho.  



A massa de rendimentos reais ficou estável em relação ao trimestre 
anterior, com valor aproximado de R$ 218 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$ 
2.508,00 no período, queda de 
2,9% em relação ao trimestre 
anterior e 8,8% em relação ao 
mesmo período de 2020.  



No trimestre encerrado em julho, 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 julho 
essa taxa foi estimada em 58,2%, 
ainda abaixo da média registrada 
no período pré-pandemia. 

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



Segundo dados do CAGED, 
foram criadas 372.265 vagas 
formais em agosto. Esse é o 
maior número depois de 
fevereiro e o oitavo mês 
consecutivo de saldo positivo 
de vagas.  

C o m p a r a ç õ e s c o m o s 
resul tados da PNAD-C 
devem ser vistas com 
cautela, por se tratarem de 
p e s q u i s a s b a s t a n t e 
distintas.  

No mercado formal, medido pelo CAGED, foram criadas 372.265 vagas em 
agosto 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



IBOVESPA tem leve queda após mais uma semana de alta instabilidade 



Depois de mês de agosto positivos, dados de setembro mostram fluxo 
negativo de estrangeiros na B3 



Volatilidade segue crescendo enquanto permanece estagnada para outros 
emergentes 



Dow Jones apresenta forte queda na semana passada com expectativa de dados 
macro e vol no setor de tecnologia 



O que pode ser visto ainda mais forte no S&P500 



Medo tbm foi presente no mercado na semana passada 



E o dólar subiu pela quarta semana consecutiva, alcancando 5,37 



DXY sugere tendência de valorizacão do dólar  



Volatilidade do Real volta a aumentar no período recente 





Comportamento das commodities 







Curva de juros se manteve relativamente estável nas últimas semanas  



ESTRATÉGIA: 04/10/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	polí8ca	monetária	domés8ca	de	es0mula0va	para	contracionista	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA,	diminuição	dos	es=mulos	monetários	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)	Aprofundamento	da	crise	hídrica	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	ape0te	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a8vos	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	polí0ca	monetária	domés0ca	
sugere	que	Ktulos	de	renda	fixa,	públicos	e	privados,	devem	con8nuar	fazendo	parte	de	uma	carteira	bem	diversificada.	
Entretanto,	 como	o	mercado	de	 juros	 se	 estressou	bastante	nas	 úl0mas	 semanas,	 o	momento	não	 é	 tão	 adequado	para	
alocações	adicionais	em	=tulos	pré-fixados.								

CÂMBIO	
Neutro	no	CP	e	
Short	em	USD	no	

LP	

O	 nível	 da	 taxa	 de	 câmbio	 está	 acima	 daquele	 compaKvel	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 De	 fato,	 o	 maior	
diferencial	de	 juros	entre	o	Brasil	e	os	EUA	e	a	melhora	dos	termos	de	troca	 jus0ficam	alguma	apreciação	do	BRL	em	um	
período	mais	 longo.	 Por	outro	 lado,	 o	 risco	oriundo	da	arena	polí8ca,	 inclusive	a	pressão	por	mais	 gastos	públicos	 não	
contabilizados	no	teto,	pode	ser	grande	o	suficiente	para	deixar	a	taxa	de	câmbio	desalinhada	por	muito	tempo.				

BOLSA	 Neutro	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ambiente	de	busca	por	a8vos	de	risco	no	mundo,	o	nível	descontado	da	bolsa	brasileira	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	de	2021	acima	dos	130	mil	pontos.	No	curto	prazo	a	vola0lidade	segue	elevada	com	o	acirramento	dos	
conflitos	polí0cos	e	o	aumento	de	temperatura	na	relação	entre	os	Poderes	Execu0vo	e	Judiciário,	o	que	tende	a	prejudicar	o	
desempenho	das	ações	de	empresas	brasileiras.				


