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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Em fevereiro, IBC-Br cresce 1,7% no m/m e 0,98% no a/a 



Cúpula de líderes do clima volta a pressionar governo brasileiro em 
relação a Amazônia 



Cúpula de líderes do clima volta a pressionar governo brasileiro em 
relação a Amazônia 



Apesar do avanço da pandemia, condições econômicas e 
financeiras ainda não se deteriorado  



Índices de confiança do empresário e do consumidor do IBRE-FGV 
seguem em níveis baixos 



Indicador de estresse financeiro do IBRE-FGV mostra que consumidores 
voltaram a se endividar 

O Indicador de Estresse Financeiro da 
Sondagem do Consumidor também 
avançou em março e atingiu o maior 
valor desde maio de 2020. O indicador, 
que corresponde à soma da parcela de 
consumidores que estão 
se endividando e aqueles que estão 
usando a poupança para quitar despesas 
correntes, passou dos 30% quando 
analisados os recortes de renda mais 
baixas, sugerindo que mesmo com o 
auxílio emergencial, a situação 
ainda é crítica. 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Em semana curta e marcada pela semana do clima 
e resolução do orçamento, Ibovespa recua 0,5% 



Em semana curta e marcada pela semana do clima 
e resolução do orçamento, Ibovespa recua 0,5% 



Bolsas nos EUA recuam após 4 semanas seguidas de alta e 
reação à possível elevação da tributação de altas rendas 



Rendimentos	de	Títulos	do	tesouro	americano	seguem	em	queda	após	pico	em	
abril	



Bolsas Europeias seguem em recuperação acentuada, indicando 
uma retomada no velho continente 



Dólar e Euro tiveram pequenas variações em direções diferentes  



Volatilidade ainda continua elevada 



DXY 



Risco Brasil volta a melhorar 



PMIs mostram forte recuperação das economias desenvolvidas 



Bole8m	Focus	



Curva	de	Juros	



ESTRATÉGIA: 26/04/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Cenário	no	Brasil	se	tornou	bastante	instável	nas	ul8mas	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	 Venda	de	USD	
no	CP	e	no	LP	

Os	 fundamentos	macroeconômicos	ainda	 sugerem	que	o	BRL	está	mais	depreciado	do	que	deveria	em	 relação	ao	
USD.	A	resolução	da	questão	do	orçamento	melhorando	o	risco	brasil,	as	contas	externas	em	patamar	favorável	e	o	
boom	de	commodiOes	tendem	a	apreciar	o	real.	

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Após	 a	 questão	 do	 orçamento	 ser	 solucionada	 o	 congresso	 voltou	 a	 falar	 sobre	 agenda	 de	 reformas.	 ConOnua	
caminhando	também	agendas	de	“micro-reformas”,	como	o	novo	marco	das	ferrovias.	No	cenário	internacional,	os	
PMIs	das	economias	desenvolvidas	vieram	acima	do	esperado	e	esta	semana	tem	divulgação	de	dados	oficiais.		
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