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DESTAQUES DA 
SEMANA 



O IPCA acelera em maio com alta de 0,83%, acima do esperado  

No acumulado dos últimos 12 meses o 
indicador registrou aumento de 8,06%. 

Na comparação com abril, todos os 
g rupos pesqu isados t i ve ram 
aumento em maio. 



Variação do IPCA acumulada em 12 meses ultrapassa 8% 



Cinco medidas de núcleo do BC aceleram em abril  



Todos os grupos pesquisados 
tiveram aumento em maio.  

Maior alta aconteceu no grupo 
habitação (1,78%), pressionado 
pelas tarifas de energia elétrica, 
pelos aumentos nas tarifas de águas 
e esgoto e pelo aumento no gás de 
cozinha. 

A menor alta aconteceu no grupo 
Educação (0,06%)  

No acumulado do ano, transportes apresentam a maior alta entre as 
categorias que fazem parte do índice (7,76%) 

Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	

  

IPCA 
Var. %. 

m/m 

IPCA Var. 
%. Acum 
no ano 

Pesos. 
(%) 

Índice geral 0,83 3,22 100 
		 Mai/21	 Mai/21	 -	
Alimentação e bebidas 0,44 2,28 21,005 
Habitação 1,78 2,13 15,401 
Artigos de residência 1,25 4,08 3,8207 
Vestuário 0,92 2 4,2723 
Transportes 1,15 7,76 20,722 
Saúde e cuidados pessoais 0,76 2,91 13,114 
Despesas pessoais 0,21 0,82 10,204 
Educação 0,06 2,18 5,9389 
Comunicação 0,21 0,11 5,5221 



IPCA acelerou na maioria das regiões pesquisadas  

Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	

		

IPCA	Var.	%	
m/m	

IPCA	Var.	%	
a/a	

IPCA	Var.	%	
Acum.	em	
12	meses	

Indíce	geral	 0,31	 0,83	 8,06	

		 Abr/21	 Mai/21	 Mai/21	

Rio	Branco	(AC)	 0,96	 0,93	 11,43	

São	Luís	(MA)	 0,43	 1,1	 9,64	

Aracaju	(SE)	 0,75	 0,62	 7,07	

Campo	Grande	(MS)	 0,46	 0,97	 10,91	

Goiânia	(GO)	 0,2	 0,79	 8,9	

Brasília	(DF)	 0,05	 0,27	 7,44	

Belém	(PA)	 0,7	 0,48	 8,26	

Fortaleza	(CE)	 0,75	 1,1	 9,8	

Recife	(PE)	 0,48	 0,76	 8,36	

Salvador	(BA)	 0,09	 1,12	 7,65	

Belo	Horizonte	(MG)	 0,37	 0,79	 8,68	

Grande	Vitória	(ES)	 0,38	 0,74	 8,84	

Rio	de	Janeiro	(RJ)	 0,56	 0,87	 6,57	

São	Paulo	(SP)	 0,14	 0,78	 7,28	

Curi]ba	(PR)	 0,46	 0,93	 9,86	

Porto	Alegre	(RS)	 0,19	 1,04	 8,2	



A inflação para as famílias mais pobres subiu 0,9% em aio, e acumula alta 
de 8,2% em 12 meses 



Em abril, o varejo cresceu 1,8% na comparação com março de 2021. Quando 
levamos em conta o varejo ampliado, o crescimento no mesmo período foi de 3,8% 



Na comparação com abril de 2020, o crescimento do volume do varejo foi de 
23,8% e de 41% no varejo ampliado 



Na comparação com o mês imediatamente 
anterior, a maioria das atividades apresentou 
crescimento, exceto por hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebida 
e fumo, com queda de 1,7%.  

D e s t a q u e p o s i t i v o p a r a m ó v e i s e 
eletrodomésticos (24,8%), tecidos, vestuários e 
calçados (13,8%) e equipamentos e material 
para escritório, informática e comunicação 
(10,2%).  

No varejo ampliado a alta de 3,8% refletiu o 
aumentou de 20,3% no setor de veículos, 
motocicletas partes e peças assim como dos 
mater iais de construção, que t iveram 
crescimento de 10,4%. 

Na comparação com o mês imediatamente anterior, a maioria das 
atividades pesquisadas apresentou crescimento 

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research	

A@vidades	(Var.	%)	
Abr/
21						

(m/m)	

Abr/
21									
(a/a)	

Acum
.														

Ano	

Acum.	
12		

Meses	

Comércio	Varejista	 		 		 		 		
Combus_veis	e	lubrificantes	 3,4	 19,9	 -1,2	 -7,4	

Hipermercados,	supermercados,	produtos	alimen_cios,	
bebidas	e	fumo	 -1,7	 -1,7	 -2,3	 2,7	
Tecidos,	vestuário	e	calçados	 13,8	 301,2	 3,6	 -15	
Móveis	e	eletrodomés]cos	 24,8	 71,3	 13,1	 16,4	

Ar]gos	farmacêu]cos,	médicos,	ortopédicos,	de	perfumaria	e	
cosmé]cos	 0,9	 34,1	 16,2	 12,1	
Livros,	jornais,	revistas	e	papelaria	 3,8	 95,9	 -33,9	 -36,3	

Equipamentos	e	materiais	para	escritório,	informá]ca	e	
comunicação	 10,2	 47,1	 1,1	 -9,3	
Outros	ar]gos	de	uso	pessoal	e	domés]co	 6,7	 104,4	 27,6	 13,7	

Comércio	Varejista	Ampliado	 		 		 		 		
Veículo,	motocicletas,	partes	e	peças	 20,3	 132,1	 17,7	 -3,7	
Material	de	construção	 10,4	 44,4	 25,6	 21,1	



Os indicadores de confiança do consumidor e do comércio subiram em 
maio, repetindo movimento de abril 



O volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,7% em abril,  na 
comparação com o mês imediatamente anterior 

O setor de serviços registrou crescimento de 0,7% no mês de abril, 
mas, continua operando em níveis abaixo dos verificados no período 
pré-pandemia. 

Na comparação com abril do ano passado, o volume de serviços 
cresceu 19,8%, taxa que deve ser avaliada com cautela, por conta da 
base de comparação muito baixa.  

Regionalmente, pouco mais da metade das unidades da federação 
mostrou queda no volume de serviços, na comparação mês a mês.  

Em relação ao mesmo período do ano anterior, contudo, todos os 
estados apresentaram alta.  



O volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,7% em abril no m/m. Em relação ao 
mesmo mês do ano passado, o volume de serviços registrou alta de 19,8% 



Regionalmente, pouco mais da metade dos locais pesquisados registrou queda 
na comparação com março 



O índice de confiança do setor de serviços apresentou alta em 
maio, repetindo movimento positivo de abril 



A maioria das regiões pesquisadas apresentou queda na produção industrial 
em abril na comparação com março de 2021 



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



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



A inflação norte-americana medida pela variação do CPI em maio 
superou as expectativas do mercado 



Em 12 meses o CPI acumula alta de 5% e atingiu o maior patamar 
desde agosto de 2008 



Entretanto, juros longos permanecem bem comportados... 



A diferença entre os juros de 10 e de 5 anos cai... 



O SP500 permanece acima de 4.200 pontos... 



E o VIX segue com tendência de queda, atingindo o menor patamar nos 
últimos 15 meses 



Índice de Commodities da Bloomberg cresce em torno de 50% nos últimos 
12 meses e aprox. 20% do período pré-pandemia 



Neste trimestre o lucro por ação do Ibovespa está em alta e o P/L está em 
queda  



A tendência dos preços das principais commodities é de alta 



O Ibovespa voltou a cair, após três semanas consecutivas de alta, e perdeu 
os 130 mil pontos 



O SP500 sobe pela terceira semana consecutiva 



O SP500 sobe pela terceira semana consecutiva 



Enquanto o IMA-B sobe 0,72%, em junho, o IFR-M cai 0,11%. Em 12 
meses o IMA-B 
acumula ganhos de 8,1%, contra apenas 0,1% do IRF-M  

CDS de 5 anos cai aprox. 20 pontos 
em relação há um mês, mas segue 
bem acima do patamar observado no 
final de 2019.  

A LTN para 2026 (janeiro) apresenta 
rendimento fixo de 8,49% a.a. e NTN-
B Principal para 2026 (agosto) 3,52% 
a.a. mais a variação do IPCA.  

A inflação implícita é de 4,9% ao 
ano entre no vértice de quatro anos.  



Focus 



ESTRATÉGIA: 14/06/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Estabilização	do	número	de	óbitos	diários	por	Covid-19	+	velocidade	de	imunização	aquém	do	desejável	
2)	Acirramento	dos	conflitos	polí@cos	e	aumento	da	probabilidade	de	doses	adicionais	de	populismo	fiscal		
3)	Cenário	Externo:	aceleração	da	inflação	e	antecipação	da	diminuição	do	grau	de	es_mulo	monetário	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	ape]te	por	risco	+	alta	do	preço	das	
commodi@es	
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a@vos	atraentes	em	moeda	estrangeira	
3) Rotação das carteiras de empresas de crescimento para empresas de valor.  

JUROS	 Compra	de		
LTN	e	NTN-B	

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,	que	deve	convergir	para	um	nível	próximo	de	6,5%	(juro	neutro)	em	2022.	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.		

CÂMBIO	 Neutro	

A	 recente	 valorização	 do	 Real,	 desde	 8	 de	 março,	 trouxe	 a	 taxa	 de	 câmbio	 nominal	 para	 um	 nível	 mais	 próximo	 dos	
fundamentos	macroeconômicos.	Deste	modo,	o	espaço	remanescente	para	apreciação	do	Real	até	o	final	de	2021,	se	existe,	
é	limitado.	A	par]r	de	2022	o	cenário	muda	com	a	instabilidade	que	deve	ser	potencializada	com	a	proximidade	das	eleições	
presidenciais.	

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	 o	 ânimo	 do	 inves]dor	 estrangeiro,	 o	 estágio	 do	 ciclo	 econômico	 domés]co,	 a	 valorização	 do	 preços	 das	
commodi]es	e	a	rotação	das	carteiras	de	crescimento	para	valor,	acreditamos	que	o	Ibovespa	deve	encerrar	o	ano	acima	de	
130	mil	pontos.	Contudo,	eventual	acirramento	dos	conflitos	polí]cos	e	um	pouco	provável	recrudescimento	da	pandemia,	
mesmo	com	o	avanço	da	vacinação,	pode	trazer	vola]lidade	acima	do	usual	no	curto	prazo.	
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