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DESTAQUES DA 
SEMANA 



Alguns fatos relevantes na economia e na política 

Manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em diversas capitais do país. Segundo 
pesquisa PoderData, impeachment tem apoio de 57% da população. 

Exército decide abrir procedimento disciplinar contra Pazuello por presença em ato de 
Bolsonaro. Como general da ativa, ele só poderia ir ao ato com autorização do comando do 
exército, o que não ocorreu. 

Bolsonaro enviou ao STF uma ação questionando as medidas restritivas na pandemia. A ação, 
que está sendo formatada na AGU, é uma versão light da ameaça feita duas vezes no início do 
mês por Bolsonaro de editar um decreto contra as restrições. 

Com novas regras a servidores, reforma administrativa conclui 1ª etapa na Câmara. Agora, a 
matéria será enviada para análise em comissão especial, onde o conteúdo da PEC será 
discutido pelos deputados. 

CPI aprova convocação de 9 governadores e volta de Pazuello e Queiroga. Além disso, nesta 
semana, Dimas Covas expôs à CPI recusas de vacinas pelo governo e reclama de ataques ao 
Butantan e à China 



Em meio à melhora na arrecadação e a diminuição dos gastos com a 
Covid-19, o resultado primário do Governo surpreendeu positivamente 



Segundo o IBGE, 14,8 milhões de pessoas estavam desempregadas no 
Brasil no trimestre encerrado em março 

A taxa de desemprego registrada no 
trimestre que vai de janeiro a março de 
2021 foi de 14,7%, com alta de 0.3 
p.p. em relação ao tr imestre 
imediatamente anterior.  

Na série livre de efeitos sazonais 
(estimada), a taxa de desemprego foi 
de 14,15%, com leve queda em 
relação ao trimestre anterior.  

Por conta das mudanças abruptas na 
série no período de pandemia, o 
exercício de dessazonalizar a série 
de desemprego deve ser visto com 
cautela. 



No mesmo período, o número de pessoas ocupadas foi de 
aproximadamente 85,6 milhões de pessoas 

O contingente de pessoas 
ocupadas ficou estável em 
relação ao trimestre anterior.  

Por outro lado, o nível da 
ocupação (indicador que 
mede o pe rcen tua l de 
p e s s o a s o c u p a d a s n a 
população em idade de 
trabalhar) apresentou queda 
e continua abaixo de 50% 
desde maio de 2020.  



A massa de rendimentos reais ficou  estável em relação ao trimestre 
anterior, com valor aproximado de R$ 212,5 bilhões de reais 

A massa de rendimentos, que 
representa o rendimento médio 
habitual de todos os trabalhos 
multiplicado pela população 
ocupada remunerada, ficou 
estável em relação ao trimestre 
anterior. 

A massa de rendimentos 
r e a i s e n c o n t r a - s e 
aproximadamente 7% abaixo 
do patamar observado no 
m e s m o p e r í o d o d o a n o 
passado.  



No trimestre encerrado em março, 
a taxa de participação da força de 
trabalho -  proporção da população 
em idade para trabalhar e que de 
fato se encontra no mercado de 
trabalho – seja ocupada ou 
desocupada – ficou estável em 
relação ao trimestre anterior. 

Assim como no trimestre anterior, 
no trimestre encerrado em março 
essa taxa foi estimada em 56,8%, 
ainda abaixo da média registrada 
no período pré-pandemia. 

A taxa de participação continua estável e ainda abaixo do percentual 
registrado no período pré-pandemia 



A prévia da inflação de maio desacelerou na comparação com abril  

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) 
apresentou alta de 0,44% em maio, 0,16 ponto percentual (p.p.) abaixo da 
taxa registrada em abril (0,6%). 

Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 7,27%, acima dos 6,17% 
registrados no acumulado dos 12 meses imediatamente anteriores. 

A alta mensal no IPCA15 é a maior para um mês de maio desde 2016, 
quando o índice foi de 0,86%. Em maio de 2020 a variação foi de -0,59%. 

No acumulado do ano, a alta no IPCA-15 é de 3,27%.  



No acumulado em 12 meses, mais uma vez o movimento é de alta em 
relação ao verificado no mês anterior 



Avanço do COVID segue preocupando 



E o ritmo de vacinação continua lento 



Volume útil dos principais reservatórios do subsistema Sudeste/Centro-Oeste 

O subsistema Sudeste/Centro-Oeste 
foi responsável por mais de 52% de 
toda energia elétrica produzida pelo 
sistema nacional em 2021. 

Os quatro principais reservatórios do 
subsistema, na atualidade, são 
Furnas, que representa 17,21% da 
capacidade de armazenamento de 
energia do subsistema, Serra da Mesa 
(17,09%), Nova Ponte (11,13%) e 
Emborcação (10,72%). 

Juntos, esses quatro reservatórios 
representam 56,15% da capacidade de 
armazenamento de energ ia do 
subsistema Sudeste/Centro-Oeste. 



Energia Natural Efluente (ENA) dos subsistemas nacionais 

ENA descreve o quanto de água 
poderá ser convertido em energia nas 
hidrelétricas do sistema elétrico 
brasileiro, medida em MWmed.  

A ENA está diretamente ligada à 
quantidade de chuva nos locais de 
aproveitamento hidrelétrico.  

Em comparação as médias móveis 
ENA de 27/04, os subsistemas 
apresentaram as seguintes variações:  
•  Norte: redução de 20% 
•  Nordeste: redução de 35% 
•  Sudeste/CO: redução de 28% 
•  Sul: redução de 24% 



Produção diária de energia elétrica por fontes termoelétricas 



No cenário internacional, inflação americana continua a chamar atenção	



No cenário internacional, inflação americana continua a chamar atenção	



No cenário internacional, inflação americana continua a chamar atenção	



Juros longos nos EUA seguem bem comportados, a despeito da recente 
aceleração da inflação  



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Sell May and go Away? 



Dow Jones cresceu no mês de maio 



E as principais bolsas do mundo seguem recuperando 



O Ibovespa subiu forte puxado pelo ânimo internacional, entrada de 
investidores estrangeiros e bom desempenho de blue chips 



O exercício com Movimento Browniano sugere que a probabilidade do Ibovespa  
ficar igual ou abaixo de 90.000 pontos após 100 dias é de apenas 1,6% 



Juros de 10 anos cai durante a semana e retorna para o nível de 23 de 
março, mas permanece bem acima dos níveis observados antes da 
pandemia 

CDS de 5 anos cai aproximadamente 
21 pontos em relação há um mês, mas 
segue bem ac ima do pa tamar 
observado no final de 2019.  

A inflação implícita está entre 5,4% e 
4,8% ao ano entre os vértices 2 e 5 
anos.   

A LTN para 2026 apresenta rendimento 
fixo de 8,38% a.a. e NTN-B Principal 
para 2026 3,47% a.a. mais a variação 
do IPCA.   

Fitch mantém rating do Brasil em 
BB-, com perspectiva negativa.  



Bole%m	Focus	



ESTRATÉGIA: 31/05/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Estabilização	do	número	de	óbitos	diários	por	Covid-19	+	velocidade	de	imunização	aquém	do	desejável	
2)	Acirramento	dos	conflitos	polí%cos	e	aumento	da	probabilidade	de	doses	adicionais	de	populismo	fiscal		
3)	Cenário	Externo:	aceleração	da	inflação	e	antecipação	da	diminuição	do	grau	de	esHmulo	monetário	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	apeJte	por	risco	+	alta	do	preço	das	
commodi%es	
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a%vos	atraentes	em	moeda	estrangeira	
3) Rotação das carteiras de empresas de crescimento para empresas de valor.  

JUROS	 Compra	de		
LTN	e	NTN-B	

A	consolidação	do	nosso	cenário	mais	oJmista	é	consistente	com	a	redução	dos	juros	nos	prazos	superiores	a	2	anos,	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	um	nível	próximo	de	6,5%	(juro	neutro)	no	segundo	semestre	de	2022.	Proteção	contra	
surpresas	 inflacionárias	 adicionais	 é	 algo	desejável,	mesmo	 levando	em	conta	 a	percepção	de	que	a	 escalada	 recente	da	
inflação	no	Brasil	é	um	fenômeno	temporário.		

CÂMBIO	 Neutro	no	CP	e	
Venda	no	LP	

Seguimos	com	cenário	neutro	para	o	USD	no	curto	prazo	porque	a	taxa	de	câmbio	atual	não	está	tão	distante	do	patamar	
condizente	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 Acreditamos,	 ainda	 assim,	 que	 há	 um	 espaço	 remanescente	 para	
apreciação	do	Real	até	o	final	de	2021.	A	parJr	de	2022	o	cenário	muda	com	a	instabilidade	que	deve	ser	potencializada	com	
a	proximidade	das	eleições	presidenciais.	

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ânimo	do	 invesJdor	estrangeiro,	o	 ciclo	de	 commodiJes	e	a	 rotação	das	 carteiras	de	 crescimento	para	 valor,	
acreditamos	que	a	Bolsa	Brasil	deve	ultrapassar	o	patamar	dos	130	mil	pontos	ainda	em	2021.	Contudo,	o	acirramento	dos	
conflitos	políJcos	e	um	eventual	recrudescimento	da	pandemia	pode	trazer	bastante	instabilidade	no	curto	prazo.	
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