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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Leilão da 17ª rodada de concessões da ANP 

Bacia de Santos, litoral de SP 

Número de blocos ofertados:  
!  13 
Número de blocos arrematados:  
!  5 
Bônus de assinatura mínimo:  
!  R$ 2,4 milhões 
Ágio sobre o bônus: 
!   zero 
Vencedores: 
!   Shell e Ecopetrol  

Bacia de Pelotas, litoral de SC e 
RS 

Número de blocos ofertados:  
!  50 
Número de blocos arrematados:  
!  zero 
Bônus de assinatura mínimo:  
!  R$ 630 mil 
Ágio sobre o bônus: 
!   zero 
Vencedores: 
!   Sem interessados  



Leilão da 17ª rodada de concessões da ANP 

Bacia Potiguar, litoral de RN, CE e 
PE 

Número de blocos ofertados:  
!  14 
Número de blocos arrematados:  
!  zero 
Bônus de assinatura mínimo:  
!  R$5,6 milhões 
Ágio sobre o bônus: 
!   zero 
Vencedores: 
!   Sem interessados 

Bacia de Campos, litoral de RJ e 
ES 

Número de blocos ofertados:  
!  15 
Número de blocos arrematados:  
!  zero 
Bônus de assinatura mínimo:  
!  R$2,1 milhões 
Ágio sobre o bônus: 
!   zero 
Vencedores: 
!   Sem interessados 



Leilão da 17ª rodada de concessões da ANP 

-  Atraiu apenas duas empresas de nove 
inscritas. Conseguiu negociar apenas 5 
dos 92 ativos à venda 

-  Transição energética: o movimento 
global de redução do uso de energia 
fóssil estaria influenciando 

-  Pela proximidade com Fernando de 
Noronha , ques tões amb ien ta i s 
a f a s t a r a m g r a n d e s e m p r e s a s 
interessadas 

-  Empresas menores estariam mais 
i n t e r e s s a d a s n o p l a n o d e 
desinvestimentos da Petrobras 

Bloco		
(Bacia)	

Empresa/	
Consórcio	

Bônus	de	
Assinatura	

S-M-1707		
(Santos)	

Shell	Brasil	(100%)	 R$9,10	milhões	

S-M-1709	
(Santos)	

Shell	Brasil	(70%)	
e	Ecopetrol	(30%)	

R$6,56	milhões	

S-M-1715	
(Santos)	

Shell	Brasil	(100%)	 R$6,88	milhões	

S-M-1717	
(Santos)	

Shell	Brasil	(100%)	 R$7,30	milhões	

S-M-1719	
(Santos)	

Shell	Brasil	(100%)	 R$7,3	milhões	

Geração	de	R$136	milhões	em	invesDmentos	



Criação de vagas mais baixo que o esperado nos EUA em setembro acompanha 
aumento dos casos de Covid-19 



Taxa de desemprego, por outro lado, continua em queda nos Estados 
Unidos 



Alguns indicadores de mobilidade nos EUA já sinalizam 
normalidade 



Produção industrial cai pelo terceiro mês consecutivo  

Em relação a mês anterior, a produção industrial nacional teve queda 
de 0,7% em agosto de 2021. Em comparação ao mesmo mês do ano 
passado, também houve queda de igual magnitude (-0,7%).   

A queda atingiu 15 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE. A influência 
negativa mais importante veio de outros produtos químicos, com queda 
de 6,4%. 



Produção industrial continua operando abaixo dos níveis 
verificados no período pré-pandemia  



Na comparação mensal, produção industrial teve queda de 0,7% 
em agosto 



Em relação a agosto de 2020, a queda também foi de 0,7% 



Houve queda na maioria dos grandes setores pesquisados 

Na comparação com agosto, a única 
alta ocorreu nos bens de consumo 
semiduráveis e não duráveis, que 
cresceu 0,7%. 

Considerando os três grandes 
setores, as quedas foram de 0,8% 
nos bens de capital, 0,6% nos bens 
intermediários e 0,1% nos bens de 
consumo.  Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research	



O Índice de Confiança do Empresário Industrial teve queda de 5,2 
pontos em setembro 



Volume de vendas no varejo cai 3,1% em agosto 

As vendas no comércio varejista nacional cariam 3,1% frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais.  

Considerando o varejo ampliado (varejo mais as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de material de construção) o volume de 
vendas teve                  queda de 2,5%.  

Na comparação com agosto de 2020, o volume de vendas no comércio 
varejista  apresentou queda de 4,1%. O varejo ampliado, também em 
comparação com agosto de 2020, ficou estagnado.  



Vendas no varejo caíram 3,1% na comparação com o mês anterior. O varejo 
ampliado teve queda de 2,5% em agosto  



Na comparação com agosto de 2020, as vendas no varejo caíram 4,1%. Na 
mesma comparação, o varejo ampliado ficou estagnado 



As vendas do varejo operam aproximadamente no mesmo nível de 
fevereiro de 2020 



Das oito atividades pesquisadas no varejo 
restrito, apenas tecidos, vestuários e 
calçados e artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos tiveram resultados positivos.  

Maior queda ocorreu em outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (-16,0%).  

No comércio varejista ampliado, veículos, 
motocicletas, partes e peças cresceu 
0,7% e materiais de construção tiveram 
queda de             1,3%.  

Resultados negativos predominaram entre as atividades 
pesquisadas  

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research	



Queda no varejo foi disseminada pela maioria dos Estados em 
agosto 

Maior queda aconteceu em 
Rondônia (-19,7%). São Paulo 
teve queda de 3,1%. 

Apenas três estados tiveram 
resultados positivos. Ceará 
(+2,0%), Maranhão (+1,0%) e 
Roraima (+0,3%).  



Índices de confiança do consumidor e do comércio tiveram queda em 
setembro 



O IPCA acelera em agosto e tem maior variação para o mês de 
setembro desde 1994 

Com alta de 1,16%, IPCA acelera com a maior alta para 
setembro desde  1994.  

Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,25%, com percentual 
acumulado em 2021 de 6,9%.  

O grupo habitação, influenciado pela alta na energia elétrica, 
teve a maior alta e a maior influência no índice em setembro.  



A inflação medida pelo IPCA acumula alta de 10,25% em 12 meses 



Movimento no IPCA em 12 meses também tem sido acompanhado 
pelos núcleos  



E d u c a ç ã o f o i o ú n i c o g r u p o 
pesquisado com queda no mês 
(-0,04%). 

Maior influência no índice veio do 
grupo habitação, que também teve a 
maior alta entre os itens pesquisados 
(2,56%).  

A segunda maior influência no índice, 
assim como a segunda maior alta 
(1,82%), veio do grupo transportes. 

O item habitação foi a maior alta no período, puxado pela alta na 
energia elétrica  

Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	



Nove das regiões pesquisadas tiveram alta no IPCA superior ao observado 
nacionalmente em setembro 



Com variação de 1,4%, inflação para as famílias mais pobres fica 
acima do IPCA em setembro 

O Índice de Preços ao Consumidor - 
Classe 1 (IPC-C1), que mede a 
variação da cesta de consumo de 
famílias com renda mensal entre 1 e 
2,5 salários mínimos, calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas, variou 
1,4% em setembro, acima do IPCA. 

Em 12 meses, contudo,  o IPC-C1 
acumula alta de 9,85% nos últimos 
12 meses, levemente abaixo do 
acumulado em 12 meses do IPCA.  



Resultado primário do Governo Central surpreende positivamente e 
déficit diminui para R$ 236,2 bilhões nos últimos 12 meses até agosto 



A redução do déficit fiscal ocorre em linha com o aumento real da 
arrecadação de impostos administrados pela Receita Federal 



A relação entre despesas obrigatórias e receita líquida, 
aparentemente, estaria em menor nível que em 2019 caso “não se 
considere” as despesas com a Covid 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



DJ teve alta de 1,64% na semana... 



Enquanto o Ibovespa andou de lado 



E o Real segue se desvalorizando em relação ao USD 



E também em relação ao Euro 



O Real apresentou bastante volátil nas últimas semanas 



DXY segue se fortalecendo nas últimas semanas 



No Focus a expectativa de crescimento para 2022 caiu, ao passo 
que espera-se inflação maior e juros mais altos  



ESTRATÉGIA: 11/10/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	políDca	monetária	domésDca	de	esOmulaOva	para	contracionista	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA,	diminuição	dos	esTmulos	monetários	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)	Aprofundamento	da	crise	hídrica	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	apeOte	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	aDvos	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	políOca	monetária	domésOca	
sugere	que	Xtulos	de	renda	fixa,	públicos	e	privados,	devem	conDnuar	fazendo	parte	de	uma	carteira	bem	diversificada.	
Entretanto,	 como	o	mercado	de	 juros	 se	 estressou	bastante	nas	 úlOmas	 semanas,	 o	momento	não	 é	 tão	 adequado	para	
alocações	adicionais	em	Ttulos	pré-fixados.								

CÂMBIO	
Neutro	no	CP	e	
Short	em	USD	no	

LP	

O	 nível	 da	 taxa	 de	 câmbio	 está	 acima	 daquele	 compaXvel	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 De	 fato,	 o	 maior	
diferencial	de	 juros	entre	o	Brasil	e	os	EUA	e	a	melhora	dos	termos	de	troca	 jusOficam	alguma	apreciação	do	BRL	em	um	
período	mais	 longo.	 Por	outro	 lado,	 o	 risco	oriundo	da	arena	políDca,	 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	aDvos	de	risco	no	mundo,	o	nível	descontado	da	bolsa	brasileira	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	de	2021	acima	dos	130	mil	pontos.	No	curto	prazo	a	volaOlidade	segue	elevada	com	o	acirramento	dos	
conflitos	políOcos	e	o	aumento	de	temperatura	na	relação	entre	os	Poderes	ExecuOvo	e	Judiciário,	o	que	tende	a	prejudicar	o	
desempenho	das	ações	de	empresas	brasileiras.				


