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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Principais notícias no cenário político e econômico   

•  Ata do Copom e RTI reafirmam o duro comunicado da autoridade 
monetária no combate à inflação e sinalizam que a normalização da taxa 
Selic será mais rápida. 

•  CMN definiu a meta para a inflação em 2023 em 3% com intervalo de +/- 
1,5 p.p. 

•  Indícios de prevaricação, por parte de Bolsonaro, aumentou a temperatura 
na CPI da Covid e no cenário político doméstico.  

•  Proposta da segunda fase da reforma tributária afetou o ânimo dos 
investidores.  

•  Biden, em acordo bipartidário, aceita reduzir para US$ 1 tri o pacote de 
infraestrutura.     



Inflação medida pelo PCE desacelera em maio e reforça a tese defendida 
por alguns membros do FED de que a inflação recente é transitória 



Yield do SP&500 (1,36%) segue abaixo do  yield  do Título de 10 anos 
(1,49%)  



A prévia da inflação medida pelo IPCA-15 apresentou alta de 8,13% no acumulado em 
12 meses encerrados em junho. Em 2021 o IPCA-15 acumula alta de 4,13% 



Todos os grupos pesquisados em junho 
apresentaram alta em relação a maio. O 
maior impacto no índice veio dos transportes 
(1,35%) seguido pelo item habitação 
(1,67%).  

A alta nos transportes foi influenciada pela 
alta nos combustíveis (3,69%).  

O item habitação, maior alta dentre os 
grupos pesquisados, foi influenciado pela 
alta de 3,85% na energia elétrica. Essa alta 
é resultado do acionamento da bandeira 
vermelha patamar 2 em junho.  

Todos os nove grupos pesquisados apresentaram alta em junho 

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul 
Research 
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Índice geral 0,83 4,13 100 
  Jun/21	 Jun/21	 --	
Alimentação e bebidas 0,41 3,5 20,9597 
Habitação 1,67 4,37 15,488 
Artigos de residência 1,38 5,31 3,8149 
Vestuário 0,88 3,39 4,2748 
Transportes 1,35 8,12 20,6278 
Saúde e cuidados pessoais 0,53 3,61 13,103 
Despesas pessoais 0,32 1,12 10,2525 
Educação 0,03 2,1 5,991 
Comunicação 0,15 0,05 5,4883 



A alta do indicador foi generalizada entre todas as regiões pesquisadas 

A maior alta na comparação com maio foi 
observada em Porto Alegre (1,18%), 
influenciada pelo aumento de 5,65% no 
preço da gasolina.  

A menor alta ocorreu em Belém (0,29%), 
que se beneficiou da queda nos preços 
das frutas (-5,59%), das passagens 
aéreas (-5,68%) e pela alta menos 
intensa na energia elétrica (0,82%). 

O acumulado no trimestre no Brasil foi de 
1,88% contra queda de 0,58% no mesmo 
trimestre de 2020. 

 Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul 
Research 

  

Variação                         
Mensal (%) 

 Variação       
Acumulada (%)   

Brasil 0,6 0,44 0,83 1,88 8,13 
  Abr/21 Mai/21 Jun/21 Trimestre 12 meses  
Porto Alegre 0,63 0,32 1,18 2,14 8,76  
Salvador 0,58 0,37 1,14 2,1 7,66  
Recife 0,48 0,65 1,08 2,23 9,10  
Curitiba 0,88 0,44 1 2,34 9,85  
Fortaleza 0,52 1,08 0,84 2,46 10,08  
São Paulo 0,47 0,4 0,81 1,69 7,30  
Belo Horizonte 0,57 0,49 0,74 1,81 8,93  
Rio de Janeiro 0,83 0,4 0,69 1,93 6,80  
Goiânia 0,49 0,6 0,61 1,71 9,19  
Brasília 0,98 -0,18 0,44 1,24 7,41  
Belém 0,39 0,83 0,29 1,52 8,51  



Preços administrados e preços dos bens industriais foram os principais 
responsáveis pela inflação de mar/abr/mai 



Selic real acumulada em quatro trimestres à frente deixou o terreno 
negativo, de acordo com a pesquisa Focus 

 Fonte: RTI/BCB 



Previsão da inflação feita pelo Banco Central, no cenário básico, é de 5,8% 
(acima do teto da meta) em 2021 e de 3,5% (na meta) em 2022 

 Fonte: RTI/BCB 



O déficit em transações correntes segue diminuindo no Brasil 



Investimento Direto no País ultrapassa US$ 39 bi em 12 meses  



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Fluxo de investidores estrangeiros na B3 permanece em alta 



Fluxo de investidores estrangeiros na B3 permanece em alta 



Turquia, Brasil e México revisam a postura da política monetária  



PMI melhora na Alemanha, nos EUA e na Zona do Euro 



O Real é uma das moedas que mais se valorizou em 2021 em relação ao 
Dólar norte-americano 



Em meio a uma comunicação mais dura do Banco Central, o Dólar 
norte-americano segue em queda e se aproxima de R$ 4,90  



Volatilidade do Real converge para níveis próximos das moedas de 
outras economias emergentes 



Nos EUA o S&P 500 apresentou forte alta semanal... 



Assim como o Dow Jones  



VIX opera abaixo dos 16 pontos e sinaliza maior apetite por risco  



Ainda assim, o Ibovespa caiu pela terceira semana consecutiva 



Rentabilidade da bolsa brasileira e da norte-americana em BRL se 
destacam em 2021   



Juros curtos avançam em meio à comunicação mais dura do Banco 
Central 



Focus – Expectativas de Mercado  



ESTRATÉGIA: 28/06/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	mais	rápida	na	polí?ca	monetária	domés?ca	em	direção	à	neutralidade	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA	e	início	do	ciclo	de	aumento	do	juro	básico	norte-americano	já	em	2022		
3)	Acirramento	dos	conflitos	polí?cos	e	aumento	da	probabilidade	de	doses	adicionais	de	populismo	fiscal		
4)	Mudança	da	Legislação	Tributária			
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	apeIte	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a?vos	atraentes	em	moeda	estrangeira	

JUROS	
Compra	de		
LTN,	NTN-B	e	
Crédito	Privado	

A	 consolidação	 do	 nosso	 cenário	 mais	 oImista	 é	 consistente	 com	 a	 redução	 dos	 juros	 longos,	 tanto	 na	 curva	 de	 juros	
nominal	quanto	na	curva	de	juros	real,	a	despeito	do	já	contratado	aumento	da	taxa	Selic	nos	próximos	períodos,	que	deve	
convergir	para	6,5%	(juro	neutro)	mais	rápido	do	que	esperávamos.	Proteção	contra	surpresas	 inflacionárias	adicionais	é	
algo	desejável,	mesmo	 levando	em	conta	a	percepção	de	que	a	escalada	recente	da	 inflação	no	Brasil	é	algo	temporário.	
Títulos	de	Crédito	Privado	tem	se	tornado	opções	atraIvas	com	a	perspecIva	de	aumento	da	taxa	de	juros	real.					

CÂMBIO	 Neutro	

O	recente	ciclo	valorização	do	Real	em	relação	ao	Dólar,	que	ocorre	desde	o	iníciode	março,	trouxe	a	taxa	de	câmbio	nominal	
para	um	nível	mais	condizente	com	os	fundamentos	macroeconômicos.	O	maior	diferencial	de	juros	entre	o	Brasil	e	os	EUA,	
a	melhora	dos	 termos	de	 troca,	um	cenário	econômico	prospecIvo	mais	construIvo	e	uma	melhor	percepção	da	políIca	
fiscal	 são	 alguns	 elementos	 que	 sustentam	 esta	 apreciação	 do	 BRL.	 Ainda	 assim,	mesmo	 com	 o	 recente	 rompimento	 da	
marca	de	R$	5,00	por	USD,	nós	acreditamos	que	o	espaço	remanescente	para	apreciação	adicional	do	Real	até	o	final	de	
2021	é	limitado.	O	maior	risco	é	oriundo	do	ambiente	políIco	domésIco.			

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ânimo	do	inves?dor	estrangeiro	(que	acumula	um	fluxo	posiIvo	de	R$	15,3	bilhões	neste	mês	de	junho	na	bolsa	
brasileira)	e	o	atual	estágio	do	ciclo	econômico	domés?co	(que	beneficia	o	crescimentos	dos	lucros	das	empresas	listadas),	
acreditamos	que	o	Ibovespa	deve	encerrar	o	ano	acima	de	130	mil	pontos.		
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