
> arazulcapital.com.br 

CENÁRIO MACROECONÔMICO 
01 de Março de 2021 



Sumário	

•  IBGE	divulga	novos	dados	referentes	a	inflação	e	mercado	de	
trabalho.	

•  A	semana	passada	foi	marcada	por	acontecimentos	nega>vos	no	
cenário	interno	(intervenção	na	Petrobras)	e	externo	(aumento	dos	
juros	esperados	nos	EUA).	

•  O	avanço	da	Covid-19	em	muitas	capitais	deve	protagonizar	a	
próxima	semana	e	indicar	tendências	para	as	principais	variáveis	
macroeconômicas.	

•  O	debate	em	torno	do	novo	auxílio	deve	ganhar	força	nos	próximos	
dias,	possivelmente	associado	à	PEC	Emergencial.		

•  Aumento	da	incerteza	no	cenário	externo	é	mais	um	mo>vo	de	
atenção.	



RESUMO DA SEMANA 



Cenário	interno	na	semana	anterior:		
Pior	semana	do	Ibovespa	no	ano	



Cenário	interno	na	semana	anterior:	
Petrobras	tem	segundo	pior	retorno	diário	desde	o	Plano	Real	



Cenário	interno	na	semana	anterior:	
Inves9dores	estrangeiros	re9raram	R$	9,2	bilhões	da	B3	em	3	pregões		



Cenário	interno	na	semana	anterior:	
Dólar	tem	nova	alta	na	semana	



Cenário	interno	na	semana	anterior:	
Euro	também	cresce,	acompanhando	percepção	de	risco	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	
S&P	500	tem	segunda	pior	semana	no	ano	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	
Dow	Jones	tem	segunda	pior	semana	no	ano	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	
O	Vix	teve	nova	alta	na	úl9ma	semana	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	
Mercado	espera	juros	mais	altos	nos	EUA	após	expansão	fiscal	



NOVOS DADOS 
MACRO 
IPCA-15 e PNAD Contínua 



A prévia da inflação de fevereiro desacelerou. No acumulado dos últimos 12 meses, 
no entanto, a taxa segue acima da meta estabelecida pelo CMN 

Comentário Arazul: A prévia do IPCA em fevereiro apresentou alta de 0,48%, 0,30 ponto percentual abaixo da 
taxa registrada em janeiro. O maior impacto individual veio da gasolina (3,52%). A maior variação veio do grupo 
educação (2,39%), em função dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. Por outro lado, a 
mudança na bandeira tarifária, contribuiu para a queda no preço da energia elétrica (-4,24%), o que repercutiu na 
desaceleração do índice. Entendemos que, no curto prazo, fatores de oferta e ruídos políticos seguem indicando 
elevação dos preços. Por outro lado, a inflação dos serviços caminha em sentido contrário, em função dos efeitos 
da pandemia sobre a atividade. 



O maior impacto individual no índice nacional (0,17 p.p.) veio da gasolina (3,52%). A 
maior variação foi observada na região metropolitana de Fortaleza (0,95%) 



A taxa de desemprego no Brasil encerrou o ano de 2020 no maior patamar da 
série histórica 

Comentário Arazul: A taxa de desemprego foi estimada em 13,9% no trimestre referente aos meses de outubro a 
dezembro de 2020. Em relação ao trimestre anterior, essa taxa registrou leve queda, variando -0,7 ponto 
percentual. Quando considerado o ajuste sazonal, no entanto, não houve variação significativa entre os trimestres. 
A taxa de participação da força de trabalho seguiu variando positivamente, indicando aumento da procura por 
trabalho no país. O contingente de pessoas ocupadas também apresentou melhora, variando 4,5%. Esse 
movimento foi puxado, principalmente, pelo aumento do número de trabalhadores informais.  



No último trimestre do ano, 34 milhões de trabalhadores estavam atuando na 
informalidade 

O mercado de trabalho 
informal, o que mais sofreu 
c o m a c r i s e , m o s t r o u 
variação superior ao setor 
formal nos últimos meses do 
a n o . A i n d a a s s i m , s e 
encontra 12% abaixo do 
o b s e r v a d o n o m e s m o 
período de 2019.  



CENÁRIO MACRO 



A	despeito	da	autonomia	do	Banco	Central,	temos	mais	intervencionismo,	
populismo,	maior	incerteza	fiscal	e	um	cenário	global	mais	desafiador	



Spread	entre	o	rendimento	dos	Títulos	de	10	e	3	anos	ultrapassa	100	pontos	
A	correlação	entre	este	spread	e	o	SP500	é,	historicamente,	nega9va		



Convergência	dos	juros	de	10	anos	com	o	dividend	yield	do	SP500	também	
sugere	que	o	ambiente	para	os	a9vos	de	risco	é	desafiador					



O	Real	tem	se	desvalorizado	mais	que	a	média	das	moedas	dos	emergentes		



Vola9lidade	histórica	do	Real	também	segue	elevada	em	2021	



Bole9m	Focus	



ANÁLISE ESPECIAL 



Simulação	(mai/14	a	jan/21)	da	fronteira	eficiente	com	IBOV,	IVVB11	e	IFIX	

Min	Risco	(14,5%	IVVB;	85,5%	IFIX)	
•  Vol	=	9,1%	e	Retorno	=	14,5%	a.a.	
•  V@R	a.d	95%	=	-0,9%		
Max	Sharpe	(33%	IVVB;	67%	IFIX)	
•  Vol	=	10%	e	Retorno	=	17,3%	a.a.	
•  V@R	a.d	95%	=	-1,2%	



Comportamento	retrospec9vo	de	duas	carteiras	eficientes	

Stress	entre	17/fev	a	23/mar:	

Min	Risco	=>	perda	acumulada	de	27,3%	
•  Retorna	ao	úl9mo	topo	em	meados	de	out	

Max	Sharpe	=>	perda	acumulada	de	
25,7%	
•  Retorna	ao	úl9mo	topo	em	meados	de	jun	



ESTRATÉGIA: 01/03/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Cenário	permanece	constru>vo	para	os	a>vos	de	risco	no	Brasil	no	longo	prazo,	mas	os	eventos	recentes	impõem	
necessidade	de	mais	cautela.	

Ameaças:	
1)  COVID:	Avanço	do	Covid	/	Mutação	do	Vírus	/	Complicações	na	produção	das	vacinas	
2)  Cenário	Interno:	Risco	Fiscal	(novo	auxílio	com	nova	alta	do	COVID?),	avanço	de	problemas	sociais	com	aumento	

da	pobreza	e	do	desemprego	e	maior	intervencionismo	estatal		
3)  Cenário	Externo:	superaquecimentos	das	economias	e	normalização	da	polí9ca	monetária	

Oportunidades:	
1)  Cenário	Externo:	agressivo	pacote	de	es_mulo	fiscal	(EUA)	+	liquidez	internacional	+	rotação	de	carteiras	+	novo	

ciclo	de	commodi9es	
2)  Cenário	Interno:	arrefecimento	dos	conflitos	polí>cos	e	retomada	da	agenda	de	reformas	

JUROS	 Compra	de		
NTN-B	no	LP	

Acreditamos	que	há	oportunidade	de	um	retorno	atra>vo	nas	NTN-B	no	LP.		Proteger-se	da	inflação	no	médio	prazo	é	
recomendável,	 inclusive	em	momentos	de	maiores	 incertezas.	Os	papéis	que	vencem	em	até	5	anos	possuem	um	
risco	de	mercado	mais	baixo	no	curto	prazo.	

CÂMBIO	
Neutro	em	USD	
no	CP	e	Venda	

no	LP	

Apesar	 de	 os	 fundamentos	 ainda	 indicarem	 uma	 desvalorização	 do	 Dólar	 frente	 ao	 Real,	 os	 sinais	 de	 algum	
movimento	neste	sen>do,	no	curto	prazo,	ainda	não	podem	ser	verificados.		

BOLSA	 Neutro	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Depois	de	uma	semana	de	queda	refle>ndo	o	risco	fiscal	e	as	incertezas	quanto	ao	auxílio	emergencial,	o	IBOV	voltou	
a	cair	nesta	semana	seguindo	as	falas	intervencionistas	do	presidente,	e	a	instabilidade	nas	bolsas	internacionais	com	
os	temores	de	inflação.	Esta	semana	deverá	ser	de	forte	instabilidade,	ainda	sem	definição	em	relação	ao	auxílio	e	
com	falas	do	presidente	no	fim	de	semana	sobre	novas	intervenções	em	outros	setores.			
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