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DESTAQUES DA 
SEMANA 



A semana na política 

•  Governo Bolsonaro protocola pedido de impeachment de Alexandre de Moraes; enquanto isso, integrantes do 
Centrão veem Bolsonaro como “canoa furada” e avaliam desembarque 

•  Rejeição a Bolsonaro vai a 54%, diz pesquisa XP/Ipespe 

•  Rodrigo Maia é reforço para possível candidatura de Doria ao Planalto; Após o ex-presidente da Câmara 
assumir cargo no governo de Doria, aumentam as especulações de que ele ajudará o governador paulista em 
2022 

•  Governo Bolsonaro e oposição irão negociar texto de projeto que reforma o Imposto de Renda; Há 
convergência entre Planalto e esquerda sobre a taxação de dividendos 

•  Câmara aprova, na quarta-feira (18), em segundo turno volta das coligações, e texto vai ao Senado; Apesar 
de Pacheco afirmar não ter visto apoio à medida entre senadores, ele se comprometeu com Lira a levar 
proposta a votação 

•  Atos do dia 07 de setembro ligam sinal de alerta entre oposicionistas; Bolsonaristas veem possibilidade de 
"redenção" e ocuparão avenida Paulista em São Paulo após decisão de Doria 

•  CPI da Covid-19 prepara ‘ato final’ em audiência com familiares de vítimas da doença; nesta semana serão 
ouvidos executivos da Belcher e do FIB Bank, além de ex-secretário de Saúde do DF, Francisco de Araújo 
Filho 



Casos de COVID continuam elevados, mas tendência é de queda. Monitoramento do 
Avanço da Delta se faz necessário. 



Avanço da Vacinação é a provável explicação 



Ritmo de vacinação no Brasil, pelo menos com primeira dose, está em patamares 
considerados bons 



Cenário no resto do mundo é bastante parecido, com exceção dos EUA puxado por 
bolsões regionalmente localizados e relacionados a política e ideologia 



Vendas no varejo surpreendem negativamente com queda 
maior que o esperado nos Estados Unidos 



Os pedidos de seguro desemprego, por outro lado, continuam com tendência 
de queda, com número melhor que o esperado na semana 



A produção industrial dos Estados Unidos também teve 
resultado positivo em julho 



Na China, produção industrial cresceu menos que o esperado 
na comparação com julho do ano passado 



Vendas no varejo também cresceram abaixo do esperado na 
China 



Commodities da China sentem efeito de demanda fraca e inflação 

Futuros	do	TSI	Minério	de	Ferro	CFR	China	(62%)	em	2021	



Commodities da China sentem efeito de demanda fraca e inflação 

•  Preços das commodities chinesas reagiram com perdas depois que os números de importação de julho de 
2021 confirmaram demanda mais fraca, não necessariamente correlacionadas à variante delta 

•  Compras de petróleo ficaram abaixo de 10 milhões de barris por dia pelo quarto mês seguido e registram 
queda de quase 6%; derrubada é ligada à fatores externos, como condições climáticas que interromperam 
atividade em portos 

•  Importações de cobre e minério de ferro também caíram pelo quarto mês, devido ao esforço chinês para 
diminuir a produção de aço — que foi efetivamente reduzida e derrubou o preço do minério de ferro — e a 
emissão de poluentes 

•  Inflação nas fábricas permanece alta apesar da desaceleração do crescimento econômico, reduzindo espaço 
para diminuição do controle dos mercados e ampliando a necessidade de interferência do governo na 
economia 

Dados 

•  A China aprovou na sexta-feira sua "versão da LGPD", que se aplicará apenas a empresas privadas. A lei 
aprovada não traz grandes modificações em relação ao consenso mundial, no entanto, o país comunista 
avalia exigir que empresas entreguem controle de dados se quiserem listar ações nos EUA, o que preocupa 
os investidores pela possibilidade de concorrência desleal e o manejo de imensas bases de dados pelo 
governo central chinês. 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



A semana foi dominada pelo medo nos mercados internacionais	



Bolsas Americanas caíram na semana 



Bolsas Americanas caíram na semana 



E IBOVESPA caiu forte mais uma vez 



Dólar voltou a subir forte 



Euro também 



Aparentemente o BOOM de commodites começou a arrefecer 



Com queda nos principais setores analisados 



Minério de Ferro entra na quinta semana consecutiva de queda... 



...Apresentando volatilidade bastante elevada 



Risco Brasil tem subido mais rápido que o risco global: 
deterioração das contas públicas + risco político 



O que implica em maior estresse na curva de juros  



Principais fatores de risco para juros, bolsa e câmbio neste final de 2021 

1) Menor compromisso com o fiscal em um contexto de maior incerteza 
política/institucional; 

2)  Variante Delta da Covid-19 e seus potenciais efeitos na 
desaceleração da economia global e no estrangulamento das 
cadeias de suprimento (mais inflação);   

3)  Novo desenho do sistema econômico Chinês com forte controle 
regulatório e redução persistente no preços das commodities;    

4) Maior disposição do FED em começar a reduzir, ainda este ano, o seu 
programa de compra de ativos;  



Fatos estilizados do taper tantrum de 2013 (22/05/2013 a 21/08/2013) 

1)  Juros de 10 anos nos EUA subiu de 2,04% para 2,89%; 

2)  Juros de 10 anos no Brasil subiu de 10,34% para 12,20%;    

3)  Taxa de câmbio (R$/US$) subiu de 2,05 para 2,45; 

4)  Expectativa de inflação (IPCA) em 12 meses subiu de 5,62% para 
6,06% ;    

5)  CDS Brasil de 5 anos subiu de 130 pontos para 215 pontos; 

6)  Ibovespa caiu de 56 mil pontos para 52 mil pontos;   



Os riscos têm se manifestado nos mercados do início de julho até aqui 

! Câmbio: Dólar subiu de 5,06 para o intervalo 5,30-5,40;    

!  Juros: Taxa DI para jan/2031 subiu de 9% para 10,5%;  

! Risco-País: CDS Brasil de 5 anos subiu de 165 pontos para 
189 pontos e o EMBI+ Brasil subiu de 257 pontos para 298 
pontos; 

! Bolsa: Ibovespa caiu de 125 mil pontos para 118 mil pontos;   	



ESTRATÉGIA: 23/08/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	polí8ca	monetária	domés8ca	de	es?mula?va	para	contracionista	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA,	diminuição	dos	esImulos	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		
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	ape?te	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	polí?ca	monetária	domés?ca	
sugere	que	Jtulos	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	 úl?mas	 semanas,	 o	momento	não	 é	 tão	 adequado	para	
alocações	adicionais	em	Itulos	pré-fixados.								

CÂMBIO	
Neutro	no	CP	e	
Short	em	USD	no	

LP	

O	 nível	 da	 taxa	 de	 câmbio	 está	 acima	 daquele	 compaJvel	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 De	 fato,	 o	 maior	
diferencial	 de	 juros	 entre	 o	 Brasil	 e	 os	 EUA,	 a	melhora	 dos	 termos	 de	 troca	 e	 um	 cenário	 econômico	 prospec?vo	mais	
constru?vo	 são	 alguns	 elementos	 que	 jus?ficam	 alguma	 apreciação	 do	 BRL	 ao	 longo	 deste	 ano.	 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	um	período	longo.				

BOLSA	 Neutro	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ambiente	de	busca	por	a8vos	de	risco	no	mundo	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	 acima	 de	 130	 mil	
pontos.	 A	 recente	 queda	 do	 preço	 das	 commodi8es	 associado	 com	 um	 cenário	 polí8co	 domés8co	 cada	 vez	 mais	
conturbado	deve	trazer	mais	vola?lidade	nos	a?vos	de	risco	no	curto	prazo.	


