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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Principais notícias da semana 

FMI reduz previsão de crescimento mundial para 5,9% em 2021 e mantém alta de 
4,9% em 2022. Para o Brasil, as projeções são de crescimento de 5,2%, para 
2021, e de 1,5%, para 2022. 

Câmara dos Deputados aprova valor fixo do ICMS. Alíquotas serão definidas 
anualmente pelas UFs e valerão por 12 meses. Estados devem ter perda de 
arrecadação. Proposta segue para o Senado 

Governo argentino propõe congelamento de preços de 1.245 produtos de 
consumo de massa por 90 dias, com o intuito de conter a inflação 

Presidente Bolsonaro afirmou que determinará ao MME que altere a bandeira 
tarifária de energia elétrica para rebaixá-la a um valor menor a partir do mês que 
vem 



Inflação (CPI) acelerou em setembro nos EUA 



Em doze meses, inflação ao consumidor nos EUA é de 5,4% 



Mercado esperava queda, mas vendas no varejo nos EUA têm 
variação positiva em setembro. 



Pedidos de seguro desemprego caem abaixo dos 300 mil pela 
primeira vez em 19 meses nos EUA 



Ata do FED indica possibilidade de redução na compra de títulos 
já em novembro e reduz incertezas 

Ata do FOMC aponta com mais clareza o provável início do processo de tapering.  

Uma vez que a recuperação americana se mantenha de acordo com o 
esperado, redução dos estímulos monetários deve começar até o final de 2021 
e se manter até meados de 2022. 

Embora mantenha avaliação de que a inflação é um fenômeno temporário, ata 
mostra mais preocupação com a magnitude e a duração dos choques 
negativos da oferta sobre os preços.   

“The	staff	interpreted	recent	 infla1on	data	as	 indica1ng	that	supply	constraints	were	
pu8ng	 a	 larger	 amount	 of	 upward	 pressure	 on	 prices	 than	 previously	 an1cipated;	
rela1ve	 to	 the	 July	 projec1on,	 these	 supply	 constraints	 were	 also	 expected	 to	 take	
longer	to	resolve”. 



O volume de serviços no Brasil registrou alta de 1,1% em julho, na 
comparação com o mês imediatamente anterior 

O setor de serviços registrou alta de 0,5% no mês de agosto, na 
comparação com julho. O nível atual é o maior desde novembro de 
2015.  

Na comparação com julho do ano passado, variação do volume de 
serviços foi de 17,8%. 

Regionalmente, 16 unidades das federação apresentaram alta no 
volume de serviços, na comparação mês a mês. O maior impacto na 
variação positiva nacional veio de São Paulo, que cresceu 0.5%. O 
impacto negativo mais importante veio do Mato Grosso (-3,6%).  



Na comparação com julho, volume de serviços cresceu 0,5% em agosto 



Na comparação com agosto de 2020, o volume de serviços 
cresceu 16,7%  



O índice de volume de serviços se encontra 4,6% acima do nível 
verificado em fevereiro de 2020 



Houve alta no volume de serviços em 16 das 27 unidades da federação em 
agosto. Maior impacto nos serviços veio de São Paulo  



Os maiores impactos na variação do 
índice foram verificados nos serviços 
de informação e comunicação 
(+1,2%), serviços de transporte 
(+1,1%) e serviços prestados ás 
famílias (+4,1%).  

Na comparação com agosto de 2020, 
a c o n t r i b u i ç ã o p o s i t i v a m a i s 
importante veio dos transporte e 
serviços auxiliares aos transportes e 
correio (+19,6%).  Fonte: IBGE | Arazul Research	

Maior alta no volume de serviços em agosto aconteceu nos 
serviços prestados às famílias  



O índice de atividades turísticas apresentou alta de 4,6% frente ao 
mês imediatamente anterior  

Em agosto de 2021, o índice de atividades turísticas teve alta de 4,6% 
em relação a julho de 2021.  

Na comparação com agosto do ano passado, o índice registrou um 
aumento de 53,8%. 

No acumulado de 2021, a alta no índice é 17,7%.  



Na comparação com agosto de 2020, as atividades turísticas 
apresentaram alta de 53,8% 



Oito das doze localidades pesquisadas experimentaram alta no 
volume de serviços turísticos em agosto 

A maior contribuição positiva 
no índice nacional veio de 
S ã o P a u l o ( + 4 , 9 % ) . A 
contribuição negativa mais 
importante veio do Rio de 
J a n e i r o ( - 1 , 1 % ) . 
Nacionalmente, o segmento 
de turismo segue 20,8% 
abaixo do nível verificado 
em fevereiro de 2020.  



Depois de uma sequência de altas, o índice de confiança do setor 
de serviços apresentou queda em setembro 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Rodada de balanços positivos nos EUA injetou otimismo nos 
ativos de risco e o S&P500 fechou melhor semana desde julho 



O Ibovespa fechou semana em alta acompanhando otimismo no 
exterior e voltou a operar acima dos 114 mil pontos 



EWZ, principal ETF brasileiro nos EUA, fechou segunda semana 
consecutiva em alta 



Atuação enérgica do BCB no mercado de câmbio contribuiu para a 
interrupção da sequência de depreciação do Real em relação ao USD 



O Real também se apreciou em relação ao Euro 



Dólar apresenta tendência de valorização global desde junho 



Após forte queda entre julho e setembro, preço do minério de ferro dá sinais de 
estabilização enquanto o preço do petróleo alcançou a máxima desde 2014  



Yield da Treasury  de 10 anos para de subir e, caso esse movimento 
de queda se consolide, os ativos de risco serão beneficiados  



Em meio a incertezas sobre o controle da inflação no médio prazo, a 
parte curta da curva de juros no Brasil segue em processo de abertura  



Focus  



ESTRATÉGIA: 18/10/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	polí8ca	monetária	domés8ca	de	es0mula0va	para	contracionista	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA,	diminuição	dos	es=mulos	monetários	e	início	do	ciclo	de	aumento	do	juro	básico	norte-
americano	já	em	2022		
3)	Acirramento	dos	conflitos	polí8cos	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	+	ape0te	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a8vos	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	polí0ca	monetária	domés0ca	
sugere	que	Ktulos	de	renda	fixa,	públicos	e	privados,	devem	con8nuar	fazendo	parte	de	uma	carteira	bem	diversificada.	
Entretanto,	 como	o	mercado	de	 juros	 se	 estressou	bastante	nas	 úl0mas	 semanas,	 o	momento	não	 é	 tão	 adequado	para	
alocações	adicionais	em	=tulos	pré-fixados.								

CÂMBIO	
Neutro	no	CP	e	
Short	em	USD	no	

LP	

O	 nível	 da	 taxa	 de	 câmbio	 está	 acima	 daquele	 compaKvel	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 De	 fato,	 o	 maior	
diferencial	de	 juros	entre	o	Brasil	e	os	EUA	e	a	melhora	dos	termos	de	troca	 jus0ficam	alguma	apreciação	do	BRL	em	um	
período	mais	 longo.	 Por	outro	 lado,	 o	 risco	oriundo	da	arena	polí8ca,	 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	a8vos	de	risco	no	mundo,	o	nível	descontado	da	bolsa	brasileira	e	o	atual	estágio	do	
ciclo	econômico	domés8co	 (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	vola0lidade	segue	elevada	com	o	acirramento	dos	
conflitos	polí0cos,	o	que	tende	a	prejudicar	o	desempenho	das	ações	de	empresas	brasileiras.				


