
> arazulcapital.com.br 

CENÁRIO MACROECONÔMICO 
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DESTAQUES DA 
SEMANA 



•  Apresentação do relatório final da CPI da Pandemia 

•  Anúncio do programa social Auxílio Brasil 

•  Mudanças nas regras do Teto de Gastos 

•  Limite a pagamento de precatórios 

•  Auxílio aos caminhoneiros 

Principais notícias da semana 



CPI da Pandemia 

•  Principais episódios: 

•  Gabinete paralelo 
•  Fake News 
•  Caso Davati 
•  Caso Covaxin 
•  Prevent Senior 

•  Indiciamentos propostos: 

•  Presidente Jair Bolsonaro 
•  Ministros e ex-ministros 
•  Assessores e ex-assessores 
•  Ocupantes  e ex-ocupantes de cargos no MS 
•  Parlamentares 

•  Principais propostas de Projetos de Lei 

•  Criminalizar a criação e divulgação de fake 
News em casos envolvendo a saúde pública 

•  Coibir crimes cometidos em função da 
situação de calamidade pública na saúde 

•  Garantir renda aos “órfãos da COVID-19” 
•  Facilitar a concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez aos gravemente 
sequelados pela COVID-19 

•  Aprimorar a gestão da saúde para que o 
SUS atue “em observância de práticas 
cientificamente comprovadas” 

•  Regulamentar os “planos de saúde 
verticalizados”, para coibir a interferência 
das operadoras nos tratamentos oferecidos 
aos pacientes 

•  Aprimorar a fiscalização de repasses de 
recursos federais, sobretudo no âmbito da 
saúde (principalmente sobre OSS) 



Auxílio Brasil 

•  O que é 

•  Novo programa social do Governo Federal 
•  Substituirá o Bolsa-Família 
•  Auxílio Brasil será dividido em benefícios 

básicos e benefícios complementares 
•  Benefícios básicos: Auxílio Primeira Infância, 

Auxíl io Composição Famil iar, Auxíl io 
Superação da Extrema Pobreza 

•  Benefícios complementares: Auxílio Esporte 
Escolar, Auxílio Bolsa de Iniciação Científica 
Júnior, Auxílio Criança Cidadã, Auxílio 
Inclusão Produtiva Rural, Auxílio Inclusão 
Produtiva Urbana, Benefício Compensatório 
de Transição 

•  Auxílio Gás Social, aprovado pela Câmara 
dos Deputados e encaminhado ao Senado 
Federal, também irá compor o valor do 
Auxílio Brasil 

•  Público-alvo 

•  Famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza que já fazem parte do Bolsa-Família 
ou do Cadastro Único 

•  16,9 milhões de famílias (14,7 milhões de 
famílias já são contempladas pelo Bolsa-
Família) 

•  Valor do Benefício 

•  Os beneficiários do Bolsa-Família ganhariam 
um reajuste de 20% nos valores que já são 
pagos 

•  Porém, o governo pagará um benefício 
transitório garantindo uma transferência 
mínima de R$400 até o fim de 2022 para 
famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza 



Mudanças no Teto de Gastos 

•  Rito atual do Teto de Gastos 

•  O reajuste anual do Teto de Gastos é feito 
considerando o IPCA de julho 

•  A escolha do mês de julho foi feita porque é 
no mês de agosto que o governo deve enviar 
a previsão orçamentária do ano seguinte 

•  Proposta de mudança 

•  A proposta do governo é que o Teto de 
Gastos seja reajustado pelo IPCA do fim 
do ano  

•  Como as projeções são de inflação mais alta 
em dezembro, a mudança aumentaria o 
orçamento do Governo Federal para 2022 

•  Crítica: o governo passaria a enviar um 
orçamento sem saber o quanto pode gastar 
no ano seguinte 

•  Últimas mudanças nas regras do Teto de Gastos 

•  Em 2019: PEC para permitir pagamento da 
“cessão onerosa”, recursos obtidos por meio 
do petróleo do pré-sal, para estados e 
municípios 

•  Em 2020:  PEC emergencial, que viabilizou o 
pagamento do auxílio emergencial 

•  Objetivo da mudança 

•  Financiar o Auxílio Brasil, aumentando o 
orçamento em R$35 bilhões 

•  Debandada no Ministério da Economia 

•  Saída de secretários do Tesouro Nacional 
sinaliza enfraquecimento dos critérios 
técnicos em relação aos critérios políticos 



Limite a pagamento de precatórios 

•  Câmara dos Deputados aprova substitutivo à PEC que limita o pagamento 
de precatórios, permitindo descontos e reajuste pela taxa SELIC 

•  Limita o pagamento de precatórios ao valor pago em 2016 (R$30,3 
bilhões), reajustado pelo IPCA. Valores abaixo de R$600 mil ficam de fora 
deste limite e terão prioridade no pagamento 

•  É este substitutivo que muda o cálculo do reajuste do Teto de Gastos 

•  A dívida com precatórios é de R$89,1 bilhões, mas, com a nova regra 
seriam pagos somente R$49,1 bilhões 

•  Parte destes recursos seriam direcionados para financiar o Auxílio Brasil 
(±R$60 bi) 



Auxílio aos caminhoneiros 

•  Governo deseja conceder um auxílio temporário de R$400 para 750 mil 
caminhoneiros comprarem diesel 

•  Proposta custará R$3,8 bilhões 

•  De acordo com Paulo Guedes, a proposta é melhor do que subsidiar o 
diesel, que poderia custar R$100 bilhões por ano 

•  A medida tem por objetivo reduzir o risco de greve dos caminhoneiros 



Expectativas de inflação para 2022 continuam subindo e a deterioração do 
cenário fiscal deve forçar o BC a atuar de maneira mais dura 



Movimento na curva de juro reflete o temor do mercado com a 
deterioração do cenário fiscal 



Retornos anuais das NTN-Bs se elevaram rapidamente 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



IBOVESPA: Semana 42 apresentou a segunda maior variação negativa do ano 



Índice EWZ teve a sua pior semana do ano 



A repercussão das notícias da semana 42 foi um choque generalizado por 
todos os setores 



Uma semana de raras oportunidades na bolsa – parte 1 
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Uma semana de raras oportunidades na bolsa – parte 2 
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DJ atinge terceira semana consecutiva de variações semanais positivas... 



... assim como S&P500, que o recorde do ano é de quatro semanas 



Real volta a acumular mais uma semana de desvalorização em relação ao 
dólar 



A desvalorização do Real em relação ao Euro foi ainda maior 



FOCUS 
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