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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Principais notícias no cenário político e econômico   

•  Governo Chinês sinaliza impulsos monetários para estimular a economia 
(corte de compulsórios): sinal de acomodação do crescimento global? 

•  Comunicado do FED mostra na quarta feira sugere alguns cenários: 
o  Normalização da política monetária deve ocorrer de forma cautelosa 
o  Cenário continua incerto, mesmo com avanço da vacinação 
o  Não há consenso interno entre os membros 

•  Risco inflacionário continua pressionando Selic no ano 

•  Na semana que se inicia, principais acontecimentos são a divulgação da 
inflação americana e o início da temporada de balanços nos EUA (Bancos)  



Pedidos de seguro desemprego têm alta inesperada nos EUA 



Pesquisa XP/IPESPE mostra cenário desafiador para o Governo nas 
eleições 2022 



Vendas no varejo subiram 1,4% na comparação com o mês anterior. Em 
comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 16% 



O volume de vendas no varejo se encontra acima do nível pré-
pandemia 



Na comparação com o mês imediatamente 
anterior, a maior alta foi registrada no ramo de 
tecidos, vestuários e calçados (16,8%), seguida 
pelos combustíveis e lubrificantes (6,9%).  

O ramo de artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos foi o 
único a apresentar queda (-1,4%).  

No comércio varejista ampliado, tanto veículos, 
motos, partes e peças, quanto o setor de 
material de construção, registraram variação 
positiva, com variações de 1% e 5%, 
respectivamente. 

Na comparação com o mês de abril, a alta nas vendas foi verificada na 
maioria das atividades pesquisadas 

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research	

A"vidade	 Mai/21	
(m/m)	

Mai/21	
(a/a)	

Acum.	
Ano	

12	
Meses	

Comércio	Varejista	 (%)	 (%)	 (%)	 (%)	
Combus4veis	e	lubrificantes	 6,9	 19,7	 2,5	 -4,3	
Hipermercados,	supermercados,	produtos	
alimen4cios,	bebidas	e	fumo	

1	 -4,1	 -2,6	 1,5	

Tecidos,	vestuário	e	calçados	 16,8	 165,2	 26,2	 -3,9	
Móveis	e	eletrodomésMcos	 0,6	 22,5	 15	 18,9	
ArMgos	farmacêuMcos,	médicos,	ortopédicos,	de	
perfumaria	e	cosméMcos	

-1,4	 18,8	 16,7	 13,9	

Livros,	jornais,	revistas	e	papelaria	 1,4	 59,4	 -27,3	 -31,1	
Equipamentos	e	materiais	para	escritório,	
informáMca	e	comunicação	

3,3	 32,7	 6,4	 -4,1	

Outros	arMgos	de	uso	pessoal	e	domésMco	 6,7	 59,8	 33,8	 19,2	

Comércio	Varejista	Ampliado	 		 		 		 		
Veículos,	motocicletas,	partes	e	peças	 1	 71,9	 26,3	 4,1	
Material	de	construção	 5	 25,7	 25,6	 23,7	



O índice de confiança do consumidor e do comércio subiram pelo 
terceiro mês consecutivo 



Na comparação com abril, maioria das regiões pesquisadas apresentou 
crescimento na produção industrial em maio 

A produção industrial nacional cresceu 1,4% em maio de 2021, com alta 
sendo verificada em onze dos quinze locais pesquisados.  

Sete dos estados pesquisados apresentaram crescimento na produção 
industrial acima do verificado nacionalmente na comparação com abril. 
Destaque para o estado de Goiás, com crescimento de 4,8%.  

Na comparação mensal, houve queda na produção industrial no Paraná 
(-1,4%), Bahia (-2,1%), Pará (-2,1%) e no agregado do Nordeste (-2,8%).  



Na comparação com abril, maioria das regiões pesquisadas 
apresentou crescimento na produção industrial em maio 



Na comparação com maio de 2020, a maior parte das localidades pesquisadas 
apresentou alta na produção industrial, com exceção da Bahia, Goiás e Mato Grosso 



Na comparação com maio de 2020, Bahia é a única localidade das 
pesquisadas no Nordeste a apresentar queda na produção industrial 



A inflação medida pelo IPCA desacelera em junho, mas acumula alta de 
8,35% em 12 meses 



Comunicação foi o único grupo 
pesquisado com queda em junho 
(-0,12%) 

Maior influência no índice veio do 
grupo habitação, que teve alta de 
(1,10%), ainda pressionado pelas 
tarifas de energia elétrica.  

No acumulado do ano, maior alta vem 
dos transportes.  

Transportes acumulam alta de 8,19% em 2021 

Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	

		 IPCA	Var	%	 IPCA	Var	%	 Pesos		
		 m/m	 Acum.		 (%)	
		 		 no	ano	 		
Indíce	Geral	 0,53 3,77 100 
		 Jun/21	 Jun/21	 Jun/21	
Alimentação e bebidas 0,43 2,72 20,923 
Habitação 1,1 3,26 15,5459 
Artigos de residência 1,09 5,21 3,8362 
Vestuário 1,21 3,24 4,2762 
Transportes 0,41 8,19 20,7895 
Saúde e cuidados pessoais 0,51 3,44 13,1053 
Despesas pessoais 0,29 1,11 10,1417 
Educação 0,05 2,23 5,8941 
Comunicação -0,12 -0,01 5,4881  



A inflação para as famílias mais pobres se aproxima do IPCA 

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 
levemente acima do IPCA. 

O IPC-C1 de junho subiu 0,6% e 
acumula alta de 8,5% nos últimos 12 
meses. 



INCC acelera em junho e acumula alta de 20,92% no ano  



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



IBOVESPA seguiu movimento de aversão a risco internacional a apresentou nova 
queda semanal 



Os fundamentos econômicos indicam, em nossa leitura, que há espaço 
para o crescimento dos ativos de risco no Brasil no médio prazo 

Variáveis do modelo: 

•  Taxa de juros (-)  
•  Lucro/Ação (+) 
•  Preço do Petróleo (+) 
•  Bolsa norte-americana 

(+) 



Setores cíclicos ainda continuam como os unicos que não recuperaram o nível 
pré-pandemia 



IVVB11 e MATB11 continuam se destacando 









Renda Fixa volta a apresentar boas oportunidades 



Dólar sobe forte na ultima semana. Movimento de aversão ao real é explicado por: 
1) busca de porto Seguro por investidores internacionais; e 2) incertezas 
provindas da reforma tributária e ambiente político 



Dow Jones operou estável na semana 



S&P500 sobe puxado por empresas de tecnologia 



VIX refletiu as incertezas no ambiente internacional com FED mantendo a PM e 
China atuando para economia não desacelerar 



Inflação mais alta no curto prazo pressiona a parte curta da curva de 
juros    



Focus – Expectativas de Mercado  



ESTRATÉGIA: 12/07/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	mais	rápida	na	polí"ca	monetária	domés"ca	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	polí"cos	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	+	apeMte	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a"vos	atraentes	em	moeda	estrangeira	

JUROS	
Compra	de		
LTN,	NTN-B	e	
Crédito	Privado	

A	 consolidação	 do	 nosso	 cenário	 mais	 oMmista	 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	atraMvas	com	a	perspecMva	de	aumento	da	taxa	de	juros	real.					

CÂMBIO	 Neutro	

O	 recente	 ciclo	 valorização	 do	 Real	 em	 relação	 ao	 Dólar,	 que	 ocorreu	 desde	 o	 iníciode	março,	 trouxe	 a	 taxa	 de	 câmbio	
nominal	para	um	nível	mais	condizente	com	os	fundamentos	macroeconômicos.	Este	movimento	foi	interrompido	na	ulMma	
semana	através	do	aumento	dos	riscos	de	curto	prazo	oriundos	do	ambiente	políMco.	Contudo,	o	maior	diferencial	de	juros	
entre	o	Brasil	e	os	EUA,	a	melhora	dos	termos	de	troca,	um	cenário	econômico	prospecMvo	mais	construMvo	e	uma	melhor	
percepção	da	políMca	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	políMco	domésMco.			

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ambiente	de	busca	por	a"vos	de	risco	no	mundo	e	o	atual	estágio	do	ciclo	econômico	domés"co	(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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