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CENÁRIO MACROECONÔMICO 
10 de maio de 2021 



DESTAQUES DA 
SEMANA 



Apesar do aumento em comparação ao mesmo mês do ano 
passado, a indústria continua em queda 

A produção industrial nacional recuou -2,4% em março de 2021, em 
relação ao mês anterior, na série livre de influências sazonais. Em 
comparação ao mesmo mês do ano passado, o setor cresceu 10,5%.  

A queda na atividade industrial foi disseminada entre os setores, 
alcançando a maior parte (15) dos 26 ramos pesquisados. 

Entre as atividades, as influências negativas mais importantes foram 
observadas nos ramos Confecção de artigos do vestuário e acessórios, 
(-14,1%) e Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, 
artigos para viagem e calçados(-11,2%). 



Em relação a março do ano passado, o total da indústria avançou 
10,5% em março de 2021 



Três das quatro grandes categorias econômicas apresentaram 
taxas negativas em relação a fevereiro 

O setor de Bens de Consumo, ao 
recuar 11%, assinalou a taxa negativa 
mais acentuada em março de 2021.  

O s e t o r p r o d u t o r d e b e n s 
intermediários, por sua vez, apontou 
a única taxa positiva (0,2%). 

Var	%	 m/m	 a/a	
Acum.		
2021	

Acum.		
12m	

Indústria	Geral	 -2,4	%	 10,5	%	 4,4	%	 -3,1%	

Bens	de	Capital	 -6,9	%	 29,6	%	 20,4	%	 -4,8%	

Bens	Intermediários	 0,2	%	 	9,9	%	 4,5	%	 0	

Bens	de	Consumo	 -11	%	 7,5	%	 0,9	%	 -7,9	%	

Bens	de	c.	duráveiss	 -7,8	%		 12	%		 -0,3	%	 -18,6	%	

Bens	de	c.	semi	e	não	
duráveis	

-10,2	%	 6,2	%	 1,2	%	 -5	%	

Fonte: IBGE – elaboração: Arazul Research	



Indicadores de confiança e utilização da capacidade também 
apontam perda de dinamismo da indústria 

A Utilização da Capacidade Instalada média da indústria (UCI - CNI) 
apresentou leve queda,  com nível de 68% em março. Esse número, contudo, é 
dez pontos percentuais mais alto que o verificado em março de 2020.  

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI – CNI) de abril de 2021 
repete a tendência de queda verificada desde janeiro, ainda que a queda tenha 
sido mais branda que a queda verificada no mês passado. O ICEI, contudo, 
segue acima dos 50 pontos, o que indica que o empresário industrial se mantém 
confiante.  

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE recuou 0,7 ponto, com 
número igual a 103,5 em abril. Esse é o menor nível do índice desde agosto de 
2020.  



O Índice de Confiança do Empresário Industrial continua em queda 
em abril de 2021, reforçando a tendência recente 



Em março de 2021, o volume de vendas do comércio varejista caiu 0,6% 
em relação a fevereiro 

As vendas no comércio varejista nacional caíram 0,6% frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após leve 
alta em fevereiro. A queda, contudo, é menor do que as projeções do 
mercado previam.  

Considerando o varejo ampliado (varejo mais as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de material de construção) a queda foi de 5,3%.  

Na comparação com março de 2020, por outro lado, após dois períodos 
consecutivos de queda, o volume de vendas no comércio varejista  
apresentou crescimento de 2,4%. O varejo ampliado, também em 
comparação com março de 2020, cresceu 10,1%.  



Vendas no varejo caíram na comparação com o mês anterior. Em comparação 
com o mesmo período do ano passado, o movimento é de alta 



Na comparação com o mês imediatamente 
anterior, as maiores quedas foram registradas 
no ramo de tecidos, vestuários e calçados 
(-41,5 %) e livros, jornais, revistas e papelaria 
(-19,1 %).  

O ramo de hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, foi o 
único com crescimento na comparação com o 
mês anterior (3,3 %).  

No comércio varejista ampliado, tanto veículos, 
motos, partes e peças, quanto o setor de 
material de construção, registraram variação 
negativa, com variações de -20% e -5,6 %, 
respectivamente. 

Em relação ao mesmo mês do ano passado, no 
entanto, a maioria dos setores apresentou 
variação positiva. 

Entre as atividades pesquisadas, houve predominância de taxas 
negativas na base mensal 

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research	



O volume de vendas no varejo cresceu na maioria dos estados em 
comparação com março do ano passado 

Em comparação com março  de 
2020, a variação do volume de 
vendas do comércio varejista 
nac iona l f o i de 2 ,4%, com 
predomínio de resultados positivos 
na maioria dos estados.  

Destaque para o crescimento do 
volume de vendas no varejo no Rio 
de Janeiro (7,1 %), Santa Catarina 
(7,6%) e Espírito Santo (10 %). 

São Paulo teve crescimento 
modesto (0,3%), enquanto uma 
queda foi registrada no Rio Grade 
do Sul (-1,5%).   



Depois de uma intensa queda em março, os indicadores de confiança do 
consumidor e do comércio subiram em abril 



Pela	primeira	vez	desde	o	início	da	pandemia	os	pedidos	de	
seguro	desemprego	caíram	para	menos	de	500	mil	



Retrospec>va	da	semana	na	polí>ca	e	o	que	ficar	de	olho	

!  Impasses	e	ques=onamentos	na	Reforma	Tributária	
!  CPI	da	Covid	é	iniciada	
!  Bolsonaro	retoma	retórica	agressiva	
!  Lula	dá	início	a	pré-campanha	em	Brasília	
!  Pesquisa	eleitoral	e	popularidade	de	Bolsonaro	

!  CPI	da	Covid	entra	na	segunda	semana	
!  Orçamento	Secreto	e	“Tratoraço”	
! Manifestações	pró-governo,	reformas	tributária	e	administra=va,	projeto	do	
superendividamento	

!  EUA	surpreende	e	apoia	quebra	de	patentes	de	vacinas	
!  Crise	polí=ca	na	Colômbia	



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Na	semana	o	IBOV	subiu	2,64%	chegando	a	122mil	pontos.	Desempenho	seguiu	
movimento	das	bolsas	internacionais,	temporada	de	balanços	e	COPOM	



Desempenho dos diferentes setores da Bolsa continuam apontando 
para oportunidades 



Grande maioria das Bolsas das grandes economias já 
recuperaram o nível pré crise 



Dow	Jones	subiu	forte	alcançando	seu	23	recorde	de	fechamento		



S&P	500	também	subiu	forte,	mostrando	que	o	movimento	das	ul>mas	duas	
semanas	pode	ter	sido	de	correção	



Dólar	teve	queda	pela	sexta	semana	consecu>va	fechando	em	torno	de	5,20,	
próximo	dos	valores	preditos	pelos	fundamentos		



Euro	apresentou	variação	nega>va	pela	terceira	semana	consecu>vas	



Contudo, volatilidade do real continua bastante elevada se 
comparada a emergentes 



Mas pode ser observada uma forte valorização de curto prazo 



Bole>m	Focus	



Curva	de	juros	segue	se	deslocando	para	baixo	em	relação	há	um	
mês,	exceto	na	parte	mais	curta		



ESTRATÉGIA: 10/05/2021 
POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

O	cenário	se	tornou	mais	favorável	com	a	diminuição	do	número	de	óbitos	por	COVID-19	e	a	resolução	do	nó	do	
orçamento.	
Ameaças:	
1)	Gestão	errá=ca	da	crise	sanitária	e	insuficiência	de	vacinas	
2)	Aumento	da	polarização	polí=ca	e	do	populismo	do	Governo	Federal		
3)	Cenário	Externo:	aceleração	da	inflação	+	aperto	monetário	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	ape=te	por	risco	+	alta	de	preço	das	
commodi=es	
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	retomada	gradual	da	a=vidade	econômica	

JUROS	

Compra	de		
Títulos	pré-
fixados	e	

indexados	ao	
IPCA	

A	consolidação	do	nosso	cenário	mais	o=mista	é	consistente	com	a	redução	dos	juros	nos	prazos	superiores	a	2	anos,	tanto	
na	curva	de	juros	nominal	quanto	na	curva	de	juros	real,	a	despeito	do	já	contratado	aumento	da	taxa	Selic	nos	próximos	
períodos.					

CÂMBIO	 Neutro	no	CP	e	
no	LP	

O	 real	 se	 valorizou	 fortemente	 nas	 ul=mas	 semanas	 se	 aproximando	 do	 patamar	 condizente	 com	 os	 fundamentos	
macroeconômicos.	Acreditamos	que	esse	movimento	pode	perder	força	nesta	semana,	mas	con=nuar	nos	próximos	meses	
em	velocidade	mais	lenta.	A	par=r	de	2022	o	cenário	muda	com	a	instabilidade	trazida	pelo	ambiente	eleitoral.	

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ânimo	internacional,	a	temporada	de	balanços	e	o	ciclo	de	commodi=es,	acreditamos	que	a	Bolsa	Brasil	pode	
entrar	 numa	 tendência	 de	 alta,	 ultrapassando	 o	 patamar	 dos	 130	 mil	 pontos	 em	 2021.	 Contudo,	 a	 falta	 de	 clareza	 na	
condução	da	reforma	tributária	e	administra=va	pelo	 legisla=vo	e	as	nokcias	de	corrupção	e	relacionadas	a	CPI	da	COVID	
podem	colocar	bastante	instabilidade	no	curto	prazo.	
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