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DESTAQUES DA 
SEMANA 



 PIB da China tem alta recorde de 18% no primeiro Tri 



O volume de serviços no Brasil registrou alta de 3,7% em fevereiro,  
na comparação com o mês imediatamente anterior 

O setor de serviços registrou variação positiva no segundo mês do 
ano, superando pela primeira vez o nível pré-pandemia. 

Na comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, a variação 
do volume de serviços ainda é negativa (-2,0%). 

Regionalmente,  a maior parte das unidades da federação mostrou 
expansão no volume de serviços, na comparação mês a mês.  

Em relação ao mesmo período do ano anterior, contudo, o recuo do 
volume de serviços no Brasil (-2,0%) foi acompanhado por 17 dos 27 
estados. 



Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume de serviços ainda 
permanece em terreno negativo 



O índice de atividades turísticas apresentou alta de 2,4% frente ao mês imediatamente anterior. 
Em relação a fevereiro de 2020, contudo, o indicador de serviços turísticos apresentou queda de 
31,1%, décima segunda taxa negativa seguida 



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

As vendas no comércio varejista nacional cresceram 0,6% frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após cair 
0,2% em janeiro. 

Considerando o varejo ampliado (varejo mais as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de material de construção) a alta foi de 4,1%.  

Na comparação com fevereiro de 2020, no entanto, o volume de vendas no 
comércio varejista caiu (-3,8%), segunda taxa negativa após sete meses 
consecutivos de altas. O varejo ampliado, por sua vez, mostrou recuo de 
1,9%.  



Vendas no varejo mostra leve crescimento em fevereiro após dois 
meses em queda 



Os indicadores de confiança do consumidor e do comércio sofreram forte queda em 
março, refletindo a situação atual, mas, principalmente, as expectativas para o futuro  



Apesar do resultado positivo de fevereiro, o indicador de confiança dos serviços (ICS) 
voltou a cair em março, indicando a dificuldade de recuperação do setor diante do 
agravamento da pandemia.  



Apesar da Bolsa dos EUA continuar batendo máximas, alguns sinais da 
economia real preocupam. Destaque para inflação e preços dos imóveis 



Correção das Criptomoedas: Bitcoin $BTC: -18.6% Ethereum $ETH: 
-22.4% Binance Coin $BNB: -32.7% XRP $XRP: -41.7% Dogecoin 
$DOGE: -50.5%	



Retorno atual das criptomoedas em 2021 antes da correção	



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Ibovespa cresce 2,9%, abaixo da variação semanal 
das economias desenvolvidas 



Ibovespa cresce 1,5%, abaixo da variação semanal 
das economias desenvolvidas 



Análise dos fundamentos do IBOVESPA mostra que o índice está 
em patamar mais realista do que nos últimos meses 



Bolsas nos EUA completa 4 semanas de alta consecutiva 



IVVB11 



Índice de Volatilidade segue indicando que o resto mundo está 
buscando risco 



Dólar e Euro tiveram pequenas variações em direções diferentes  



Mercado Internacional 



Relação Preço/Lucro de Shiller sugere que  



Índices de Commodities 



ETFs 



Rendimento do yield do Tesouro Americano e do S&P 500 



PMI Industrial 



Bole%m	Focus	



Curva	de	Juros	



ESTRATÉGIA: 19/04/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Cenário	no	Brasil	se	tornou	bastante	instável	nas	ul%mas	semanas	com	avanço	da	COVID	e	a	indecisão	do	
congresso	em	relação	ao	orçamento.	

Ameaças:	
1)  COVID:	Avanço	do	Covid	/	Mutação	do	Vírus	/	Complicações	na	produção	das	vacinas	
2)  Cenário	Interno:	Risco	Fiscal	elevado,	avanço	de	problemas	sociais	com	aumento	da	pobreza	e	do	desemprego		
3)  Cenário	Externo:	superaquecimentos	das	economias	e	inflação	
Oportunidades:	
1)  Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	vacinação	em	ritmo	elevado	nos	EUA	+	apeOte	por	risco	+	novo	ciclo	de	

commodiOes	
2)  Cenário	Interno:	-	

JUROS	

Compra	de		
LFT	e	redução	
de	duraOon	da	

NTN-B	

Compra	de	LFT,	tendo	em	vista	a	falta	de	clareza	sobre	o	processo	de	abertura	da	curva	de	juros,	com	mais	prêmio	de	
risco	embuOdo	nos	juros	mais	longos.	A	redução	de	duraOon	das	NTN-B	é	necessário	para	diminuir	a	sensibilidade	do	
porZólio	a	mudanças	na	taxa	de	juros.	

CÂMBIO	
Neutro	em	USD	
no	CP	e	Venda	

no	LP	

Os	 fundamentos	macroeconômicos	ainda	 sugerem	que	o	BRL	está	mais	depreciado	do	que	deveria	em	 relação	ao	
USD.	Um	diferencial	de	 juros	cada	vez	maior	entre	o	BRA	e	o	EUA	ao	 longo	deste	ano	e	do	próximo	reforçam	esta	
percepção..		

BOLSA	 Venda	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Com	a	semana	se	iniciando	com	conflitos	relacionados	ao	orçamento	essa	semana	tende	a	ser	bastante	instável	e	os	
riscos	 são	 bem	maiores	 do	 que	 os	 possíveis	 ganhos.	Num	horizonte	mais	 longo,	 permanece	 a	 defasagem	entre	 a	
Bolsa	e	indicadores	de	longo	prazo,	indicando	compra	e	o	desconto	em	relação	aos	mercados	internacionais.	
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