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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Principais notícias no cenário político e econômico   

•  Estrangeiros ingressam com 48 Bilhões no primeiro semestre, maior 
apuração da série histórica. 

•  Temperatura na CPI da Covid segue alta e cenário político volta a dominar 
notícias 

•  Reforma tributária segue gerando incerteza entre os investidores, com 
destaque para tributação de FIIs. 

•  OPEP e aliados não chegam a acordo sobre a produção de petróleo 

•  Exportações batem recorde histórico em julho com saldo de 28,1 bi, 
fechando o semestre em 37,5 bi.  



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

A taxa de desemprego registrada no 
trimestre que vai de fevereiro a abril de 
2021 foi de 14,7%, se mantendo 
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, e estimamos que em abril 
essa taxa foi de 14,3 %.  

Por conta das mudanças abruptas na 
série no período de pandemia, o 
exercício de dessazonalizar a série de 
desemprego deve ser visto com 
cautela. 



No mesmo período, o número de pessoas ocupadas foi de 
aproximadamente 85,9 milhões de pessoas 

O contingente de pessoas 
ocupadas ficou estável em 
relação ao trimestre anterior.  

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) continua 
abaixo de 50% desde maio 
de 2020.  



No trimestre encerrado em abril, 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 56,9%, 
ainda abaixo da média registrada 
no período pré-pandemia. 

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



Pelo	CAGED,	saldo	da	criação	de	empregos	formais	segue	elevado	



Com crescimento de 1,4%, produção industrial retorna aos níveis 
pré-pandemia 

Em relação ao mês anterior, a produção industrial nacional cresceu 
1,4% em maio de 2021, na série livre de influências sazonais. Em 
comparação ao mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 24%.  

Na comparação com abril, o crescimento na atividade industrial atingiu 
15 dos 26 ramos pesquisados. 

Segundo o IBGE, a alta do mês foi puxada pela alta nos produtos 
al imentícios (2,9%), coque, derivados do petróleo e 
biocombustíveis (3%) e indústrias extrativas (2%). 



Produção industrial volta aos níveis pré-pandemia 



Em relação a maio de 2020, o total da indústria avançou 24% em 
maio de 2021 



O Índice de Confiança do Empresário Industrial repetiu resultado 
positivo em junho 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industr ial 
(ICEI – CNI) de junho de 
2021 tem segunda alta 
c o n s e c u t i v a , a p ó s 
sequência de quedas. A alta 
em relação a maio foi de 3,2 
pontos no índice.  



Dívida Pública apresenta sinais significativos de melhoria em 2021. Tesouro tem caixa suficiente 
para pagar vencimentos até o primeiro tri de 2022. 



Dados de emprego nos EUA seguem animadores 



Total de vagas criadas foi superior à expectativa do mercado 



Juro real de 10 anos nos EUA permanece negativo 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



IBOVESPA teve sua quarta queda consecutiva em meio à volta do cenário político 
incerto 



Do lado oposto, bolsas americanas seguem em alta pela segunda semana 
consecutiva 



Do lado oposto, bolsas americanas seguem em alta pela segunda semana 
consecutiva 



Índice do medo segue apontando uma busca dos investidores por ativos de risco 



Recuperação das principais bolsas do mundo seguem em destaque 



Dólar voltou a fechar acima de R$ 5,00. Alguns eventos podem explicar a alta: cenário 
político, fechamento de mês, desempenho das bolsas de países desenvolvidos  



Curva longa volta a abrir após nova semana com conflitos políticos relacionados 
a CPI da COVID 



Focus – Expectativas de Mercado  



ESTRATÉGIA: 05/07/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	mais	rápida	na	políDca	monetária	domésDca	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	políDcos	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	aDvos	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	ocorre	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,	mesmo	 com	 o	 recente	 rompimento	 da	
marca	de	R$	5,00	por	USD,	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	ânimo	do	invesDdor	estrangeiro	e	o	atual	estágio	do	ciclo	econômico	domésDco	(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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