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DESTAQUES DA 
SEMANA 



PIB americano no segundo trimestre é revisto e previsão do Governo Biden 
para o crescimento em 2021 aumenta para 7,1% 



Inflação (PCE) nos EUA desacelera em julho em linha com as expectativas  



Já o core do índice PCE, indicador de inflação preferido pelo FED, se manteve 
estável em julho no acumulado de 12 meses 



Pedidos de seguro desemprego também tiveram resultado um pouco pior que 
esperado na semana   



O discurso de Jerome Powell em Jackson Hole veio praticamente sem 
novidades e acalmou os mercados 

1.  O timing exato para o processo de redução da compra de ativos não foi 
cravado em meio a um discurso com tom mais tranquilo;  

2.  O tapering deve começar no final deste ano, mas há um importante 
condicionante: melhora (esperada) no emprego;  

3.  A redução da política de compras de ativos não deve ser interpretada 
como a senha para aumento imediato na taxa de juros;  



O CAGED registrou crescimento na criação de vagas pelo terceiro mês 
consecutivo, em julho. Saldo de emprego tem sido positivo deste janeiro. 



No Brasil, o CAGED registrou crescimento na criação de vagas pelo terceiro 
mês consecutivo, em julho. Saldo de emprego tem sido positivo deste janeiro. 

Todos os grandes setores da economia e todas as regiões do país 
apresentaram saldo de emprego positivo em julho;  

1,85 milhão de novas vagas de empregos formais foram criadas em 
2021;  

Espera-se que o país crie mais de 600 mil novos postos de emprego 
formal ainda neste ano;  

O estoque de vínculos celetistas ativos no país ultrapassou a marca de 41 
milhões.  



Rombo das contas públicas diminui: o resultado primário do Governo Central 
no acumulado em 12 meses até junho foi de déficit de R$ 401,0 bilhões 



A prévia da inflação de agosto acelerou na comparação com julho  

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) 
apresentou alta de 0,89% em agosto, 0,17 pontos percentuais acima da 
taxa registrada em julho (0,72%). Essa é a maior alta no índice desde 
agosto de 2002.  

Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 9,3%, acima dos 8,13% 
registrados no acumulado dos 12 meses imediatamente anteriores. 

O IPCA-15 acumula alta de 5,81% em 2021. 



A prévia da inflação medida pelo IPCA-15 apresentou alta de 9,3% no 
acumulado em 12 meses no mês de agosto 



No acumulado em 2021, a alta na prévia da inflação é de 5,81%   



Oito dos nove grupos pesquisados 
apresentaram alta na comparação com 
agosto. O maior impacto no índice veio, mais 
uma vez, do item Habitação, que também 
apresentou a maior alta mensal (1,97%). 

A alta no grupo Habitação foi influenciada 
pela alta na Energia Elétrica, que subiu 5% 
no período.  

A queda no grupo Saúde e Cuidados 
Pessoais        (-0,29%) foi a única queda 
registrada na comparação mês a mês. 

Maioria dos nove grupos pesquisados apresentou alta em agosto 

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul 
Research 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Contrariando nossas expectativas, e também do mercado, Ibovespa subiu 2,22% 



Mercado americano voltou a subir com melhora no preço das commodities, 
discurso acomodaticio do FED e queda do VIX 



Mercado americano voltou a subir com melhora no preço das commodities, 
discurso acomodaticio do FED e queda do VIX 



Dólar teve maior queda semanal desde o início do ano 



Situação da energia no país 



Retorno acumulado do setor de energia caiu 7% desde o seu pico em 2021 



Recuperação no preço das commodities 



Recuperação no preço das commodities 



Recuperação no preço das commodities 



Recuperação no preço das commodities 



Juros intermediários e longos cedem com as condições financeiras externas e 
ausência de turbulências no cenário político doméstico  



Juro da LTN-2024 cedeu nos últimos dias, mas ainda está acima de 9% a.a.   



FOCUS 
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POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	polí8ca	monetária	domés8ca	de	es0mula0va	para	contracionista	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA,	diminuição	dos	es=mulos	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	+	ape0te	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	polí0ca	monetária	domés0ca	
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	 úl0mas	 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	 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	 prospec0vo	mais	
constru0vo	 são	 alguns	 elementos	 que	 jus0ficam	 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.		


