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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Principais notícias da semana nas esferas política e econômica 

•  Governo eleva alíquota do IOF até dezembro para bancar o novo 
Bolsa Família. Medida permitirá uma arrecadação extra de R$ 2,14 
bilhões. 

•  Datafolha: Reprovação ao governo Bolsonaro bate recorde e chega a 
53%. De acordo com levantamento do instituto, 57% dos 
entrevistados dizem que nunca confiam no que é dito por ele. 56% 
dos brasileiros apoiam impeachment de Bolsonaro. 

•  Caso Prevent Sênior pode elevar pressão em Brasília. Nove 
pacientes 'cobaias' morreram durante a pesquisa, mas os autores do 
estudo só mencionaram duas mortes. Estudo foi iniciado sem 
aprovação da Conep com apoio do presidente da República. 

•  Fusão entre DEM e PSL ganha corpo e poderá resultar em um dos 
maiores partidos do país, com a maior verba para campanhas 
eleitorais. 



China: caso Evergrande liga ‘sinal vermelho’ nos mercados 
internacionais 

•  Evergrande é uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China. A 
empresa faz parte do Global 500 – o que significa que também é uma das 
maiores empresas do mundo em receita. 

•  Nos últimos anos, as dívidas da Evergrande aumentaram à medida que ela 
fazia empréstimos para financiar suas várias atividades. 

•  O grupo ganhou a infâmia por se tornar o desenvolvedor mais endividado da 
China, com passivos no valor de mais de US$ 300 bilhões. 

•  Nas últimas semanas, a empresa alertou os investidores sobre problemas de 
fluxo de caixa, dizendo que poderia entrar em default se não conseguir 
levantar dinheiro rapidamente. 

•  Em nota, Mark Williams, economista-chefe da Capital Economics para a 
Ásia, disse que o colapso de Evergrande “seria o maior teste que o sistema 
financeiro da China enfrentou nos últimos anos”. 



China: caso Evergrande liga ‘sinal vermelho’ nos mercados 
internacionais 

•  O colapso contínuo de Evergrande chamou a atenção para o impacto que 
uma onda de inadimplências de incorporadoras imobiliárias teria no 
crescimento da China. 

•  A Evergrande anunciou que havia contratado consultores financeiros para 
ajudar a avaliar a situação, porém não conseguiu efetivar medidas de ação 
imediata, aumentando a desconfiança dos mercados. 

•  Os problemas da empresa chinesa espalharam-se pelas ruas esta semana, 
quando protestos irromperam em sua sede em Shenzhen. 

•  Analistas esperam que o governo chinês intervenha para limitar as 
consequências caso Evergrande entre em default. Autoridades políticas 
estão observando a situação de perto, enquanto tentam projetar calma. 

•  Nesta segunda-feira, às 08h01, as ações da empresa acumulam perdas de 
-10,24%. No último mês, a queda acumulada é de -47,10%. 

•  Players do mercado veem a possibilidade de contaminação para outros 
setores da economia chinesa, com a Evergrande podendo ser a “agulha” que 
furará a “bolha”. 



Risco de default da segunda maior incorporadora chinesa, a Evergrande, gerou stress no 
índice HSI da bolsa de Hong Kong e preocupações sobre alavancagem do setor imobiliário 



Inflação ao consumidor americana (CPI) tem resultado abaixo do 
esperado pelo mercado...   



Contudo, o nível da inflação em 12 meses ainda é bastante alto para os 
padrões americanos 



IBC-Br registrou alta de 0,6% em julho, acima das expectativas do 
mercado (0,3%), e deixou herança positiva para o terceiro trimestre  



Movimentos nos swaps de juros sinalizam que a política monetária 
se tornará contracionista ainda neste ano 



Inflação elevada e persistente pressiona o Copom, que deve levar a 
taxa Selic para 6,25% a.a. na próxima quarta-feira  

Expectativa de inflação para 2022 do Focus tem se deteriorado por oito 
semanas consecutivas e já supera 4% (ante a meta de 3,5%).  

86% das casas consultadas pelo Valor esperam um aumento de 1 p.p na 
Selic.  

Opções digitais de Copom: probabilidade de aumento da Selic em 1 p.p 
aumentou de 29% segunda-feira para 88% atualmente (efeito Campos-
Neto na fala em evento da BTG). 

Inflação e juros em alta trazem mais desafios para os ativos de risco 
domésticos.  



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 1,1% no mês de julho, na 
comparação com junho. O nível atual é o maior em cinco anos.  

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

Regionalmente, 15 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 1,4%. O 
impacto negativo mais importante veio do Rio de Janeiro (-4,4%).  



Na comparação com junho, volume de serviços cresceu 1,1% em julho 



Na comparação com julho de 2020, o volume de serviços cresceu 17,8%  



Regionalmente, resultado foi heterogêneo, com 15 regiões pesquisadas tendo 
resultados positivos e 12 com resultados negativos 



Os serviços prestados às famílias 
registrou a maior alta (+3,8%) e 
ajudou a puxar a alta no volume geral 
dos serviços. Serviços profissionais, 
administrativos e complementares 
também tiveram alta (+0,6%). 

Apesar da alta, os serviços prestados 
às famílias, que sofreram muito com 
as medidas anti-covid, ainda se 
encontram abaixo dos níveis pré-
pandemia.  Fonte: IBGE | Arazul Research	

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



O índice de atividades turísticas apresentou alta de 0,5% frente ao 
mês imediatamente anterior  

Em julho de 2021, o índice de atividades turísticas teve alta de 0,5% em 
relação a junho de 2021.  

Na comparação com julho do ano passado, o índice registrou um 
aumento de 83%. 

Regionalmente, a maior parte dos locais pesquisados mostrou alta 
mensal, com exceção de Goiás, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.   



Na comparação com julho de 2020, as atividades turísticas 
apresentaram alta de expressivos 83% 



Na comparação mensal, Pernambuco e Santa Catarina tiveram as 
maiores variações no volume de serviços turísticos em julho  



O índice de confiança do setor de serviços repetiu tendência de alta 
em agosto, registrando o maior nível desde setembro de 2013 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Juros dos Treasuries permanecem relativamente estáveis, a despeito 
da expectativa de início da redução do grau de estímulos monetários 
ainda este ano  



IBOVESPA caiu pela terceira semana consecutiva  



Queda foi generalizada na semana passada  



Mercado americano também apresentou queda 



Mercado americano também apresentou queda 



Mas não houve variação do VIX 



Real voltou a se depreciar seguindo a apreciação global do dólar  



Índice brasileiro no bolsa americana cai pela terceira semana 
consecutiva  



Ciclo de commodities continua a despeito da crise na China 



Mas nem em todos os setores 



Rendimento dos títulos de 10 anos nos EUA ainda estão 
casados com o dividend yield do SP500 



ESTRATÉGIA: 20/09/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	polí1ca	monetária	domés1ca	de	es1mula1va	para	contracionista	
2)	Diminuição	dos	es<mulos	monetários	nos	EUA	e	início	do	ciclo	de	aumento	do	juro	básico	em	2022		
3)	Perda	de	tração	da	economia	chinesa	e	seus	impactos	sobre	as	economias	emergentes		
4)	Acirramento	dos	conflitos	polí1cos	e	aumento	da	probabilidade	de	doses	adicionais	de	populismo	fiscal		
5)	Aprofundamento	da	crise	hídrica	e	do	cenário	climá1co	adverso	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	alta	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	ape1te	internacional	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a1vos	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	polí1ca	monetária	domés1ca	
sugere	que	>tulos	de	renda	fixa,	públicos	e	privados,	devem	conGnuar	fazendo	parte	de	uma	carteira	bem	diversificada.	
Entretanto,	 como	o	mercado	de	 juros	 se	 estressou	bastante	nas	 úl1mas	 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	 compa>vel	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 De	 fato,	 o	 maior	
diferencial	de	juros	entre	o	Brasil	e	os	EUA	e	a	significa1va	melhora	dos	termos	de	troca	jus1ficam	alguma	apreciação	do	BRL	
em	um	período	mais	longo.	Por	outro	lado,	o	risco	oriundo	da	arena	políGca,	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	aGvos	de	risco	no	mundo,	o	nível	descontado	da	bolsa	brasileira	e	o	atual	estágio	do	
ciclo	 econômico	 domésGco	 (que	 beneficia	 o	 crescimentos	 dos	 lucros	 das	 empresas),	 acreditamos	 que	 o	 Ibovespa	 deve	
encerrar	 o	 ano	 de	 2021	 acima	 dos	 130	mil	 pontos.	 No	 curto	 prazo	 a	 vola1lidade	 segue	 elevada	 com	o	 acirramento	 dos	
conflitos	polí1cos	e	o	aumento	de	temperatura	na	relação	entre	os	Poderes	Execu1vo	e	Judiciário,	o	que	tende	a	prejudicar	o	
desempenho	das	ações	de	empresas	brasileiras	no	curto	prazo.				
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