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DESTAQUES DA 
SEMANA 



A criação de novas vagas de emprego veio bem abaixo do esperado nos 
EUA, mas os salários estão crescendo a 4,3% a.a.  



A taxa de desemprego caiu para 5,2% nos EUA, confirmando as 
expectativas 



No Brasil, a queda de 0,1% no PIB no segundo trimestre frustrou as 
expectativas e adicionou mais dúvidas sobre a robustez da retomada 



No Brasil, a queda de 0,1% no PIB no segundo trimestre frustrou as 
expectativas e adicionou mais dúvidas sobre a robustez da retomada 

Pelo lado da demanda, em relação ao trimestre anterior, o 
consumo das famílias ficou estável, o investimento caiu  
3,6%, o consumo do Governo cresceu 0,7%. 

Pelo lado da oferta, na comparação com o trimestre anterior, 
a agropecuária apresentou queda de 2,8%, a indústria 
queda de 0,2% e os serviços um crescimento de 0,7%. 

A recuperação do setor de serviços é consistente com a 
relativa recuperação do mercado de trabalho.   



No Brasil, a queda de 0,1% no PIB no segundo trimestre frustrou as 
expectativas e adicionou mais dúvidas sobre a robustez da retomada 

A queda do PIB no segundo trimestre acompanhada de 
aceleração da inflação sugere um cenário de choque 
adverso de oferta.  

Caso a economia mantenha-se estagnada neste terceiro 
trimestre e suba 0,5 p.p no quarto trimestre, o crescimento 
do PIB de 2021 será de 5%.   

O aprofundamento da crise hídrica trará desafios adicionais 
para o crescimento do PIB de 2022 e, além disso, deve 
reduzir as estimativas de crescimento do lucros das 
empresas.  



Segundo o IBGE, 14,4 milhões de pessoas estavam desempregadas no 
Brasil no trimestre encerrado em junho 

A taxa de desemprego registrada no trimestre que vai de abril a junho 
de 2021 foi de 14,1%, uma queda de 0,6 p.p. em relação ao 
trimestre imediatamente anterior. 

Considerando o ajuste sazonal, também houve queda. Estimamos 
que em junho a taxa de desemprego com ajuste sazonal foi de 
13,9%. 

Queda	no	desemprego	foi	puxada	pelas	regiões	Sudeste e Centro-Oeste.   



Segundo o IBGE, 14,4 milhões de pessoas estavam desempregadas no 
Brasil no trimestre encerrado em junho 



No trimestre encerrado em junho, o número de pessoas ocupadas foi de 
aproximadamente 87,8 milhões de pessoas 

O contingente de pessoas 
ocupadas cresceu 2,5% no 
período, adição de 2,1 
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 
1,2 p.p. , mas cont inua 
abaixo de 50%.  



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$ 
2.515,00 no período, queda de 
3% em relação ao trimestre 
anterior e 6,6% em relação ao 
mesmo período de 2020.  



No trimestre encerrado em junho, 
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 –teve leve aumento em 
relação ao trimestre anterior. 

No trimestre encerrado em junho 
essa taxa foi estimada em 57,7%, 
ainda muito abaixo da média 
reg is t rada no pe r íodo p ré -
pandemia. 

A taxa de participação teve leve aumento em relação ao trimestre anterior, 
mas ainda continua abaixo do percentual registrado no período pré-pandemia 



Queda na produção industrial em julho foi maior que a esperada pelo 
mercado e adiciona mais dúvidas sobre a robustez da retomada 

Em relação ao mês anterior, a produção industrial nacional teve 
queda de 1,3% em junho de 2021. Em comparação ao mesmo 
mês do ano passado, a indústria cresceu 1,2%.  

A queda atingiu 19 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE. A 
influência negativa mais importante veio do ramo de bebidas, com 
queda de 10,2%. 



A produção industrial voltou a ficar abaixo do nível verificado em jan/
2019 



A produção industrial voltou a ficar abaixo do nível verificado em jan/
2019 



Em relação a julho de 2020, o total da indústria avançou 1,2% em julho de 
2021 



Houve queda na maioria dos grandes setores pesquisados 

Na comparação com junho, as únicas 
alta ocorreram no setor de bens de 
capital, que cresceu 0,3% e nos 
bens de consumo semiduráveis e não 
duráveis, com alta de 0,2%.  

H o u v e q u e d a n o s b e n s 
intermediários       (-0,6%) e nos 
bens de consumo (-0,4%). 

O subsetor de bens de consumo 
duráveis experimentou queda de 
2,7%.   

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research	



O Índice de Confiança do Empresário Industrial teve alta de1,2 pontos 
em agosto 



A receita do Governo Central segue em tendência de alta e já está bem 
acima do nível verificado no final de 2019 



Déficit primário do Governo Central segue caindo, impulsionado pelo 
avanço da arrecadação e pela redução da despesa extraordinária 



A dívida bruta como proporção do PIB caiu com a recente expansão do 
PIB nominal (que inclui a inflação), mas ela ainda é bastante elevada  



A Reforma do Imposto de Renda aprovada na Câmara não parecer ter 
agradado o mercado financeiro 

Enquanto o Consefaz calcula perdas de R$ 19,3 bilhões para Estados 
e Municípios em 2023, o Ministério da Economia e Arthur Lira garantem 
que Estados e Municípios não vão perder arrecadação.   

Estimativas da IFI sugerem que a reforma do IR pode gerar uma queda 
de arrecadação de R$ 28,9 bilhões em 2022 e de R$ 11 bilhões em 
2023. 

Um ponto positivo (para o mercado) veio da diminuição da alíquota de 
IRPJ, e os negativos vieram das mudanças no JCP e no imposto 
sobre lucros e dividendos.   

O Ibovespa apresentou a terceira pior queda semanal de 2021 e o DI 
para 2031 voltou a se aproximar de 11%. 



Os lucros esperados para os próximos 12 meses das empresas do 
Ibovespa (menos alavancadas) subiram 52% desde o início do ano  



Mas o desempenho do Ibovespa em 2021 é um dos destaques negativos 
nos mercados globais 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



SP500 subiu pouco mais de meio ponto percentual na última semana e 
permanece acima dos 4.500 pontos  



E o Ibovespa apresentou uma queda semanal bastante acentuada e está 
quase 11% abaixo da máxima de 130.767 pontos de 7 de junho  



No mercado de câmbio, por sua vez, o Real se valorizou em relação ao 
USD e voltou para o patamar abaixo de R$ 5,20 



Turquia, Rússia e Brasil se destacam no ranking de taxa de juros  



Juros longos seguem em patamares elevados ao mesmo tempo em que os 
conflitos entre Executivo e Judiciário adicionam incerteza nos mercados 



ESTRATÉGIA: 06/09/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	polí8ca	monetária	domés8ca	de	es8mula8va	para	contracionista	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA,	diminuição	dos	esBmulos	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	+	ape8te	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	polí8ca	monetária	domés8ca	
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	 úl8mas	 semanas,	 o	momento	não	 é	 tão	 adequado	para	
alocações	adicionais	em	Btulos	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	 jus8ficam	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.		


