
> arazulcapital.com.br 

CENÁRIO MACROECONÔMICO 
13 de Setembro de 2021 



DESTAQUES DA 
SEMANA 



O IPCA desacelera em agosto, mas fica acima das expectativas de 
mercado 

Com alta de 0,87%, IPCA desacelera em agosto, ainda assim acima 
das expectativas de mercado. Essa é a maior alta no índice desde 
agosto de 2000.  

Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 9,68%, ultrapassando mais 
uma vez o limite superior da meta de inflação para 2021 (5,25%) e 
se aproximando dos 10%.  

O grupo transportes, influenciado pela alta nos combustíveis, 
teve a maior influência no índice em agosto.  



A inflação medida pelo IPCA acumula alta de 9,68% em 12 meses 



Saúde e cuidados pessoais foi o 
único grupo pesquisado com queda                       
no mês (-0,04%). 

Maior influência no índice veio do 
grupo transportes, que também teve a 
maior alta entre os itens pesquisados 
(1,46%).  

O resultado dos transportes foi 
causado principalmente pelo aumento 
nos combustíveis. 

Maioria dos itens pesquisados teve variação positiva no IPCA em 
agosto 

Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	



Seis das regiões pesquisadas tiveram alta no IPCA superior ao observado 
nacionalmente em agosto 



Com variação de 0,7%, inflação para as famílias mais pobres fica 
abaixo do IPCA em agosto 

O Í n d i c e d e P r e ç o s a o 
Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), 
que mede a variação da cesta de 
consumo de famílias com renda 
mensal entre 1 e 2,5 salários 
m í n i m o s , c a l c u l a d o p e l a 
Fundação Getúlio Vargas, variou 
0,7% em agosto, abaixo do 
IPCA. 

O IPC-C1 acumula alta de 9,3% 
n o s ú l t i m o s 1 2 m e s e s , 
levemente abaixo do acumulado 
em 12 meses do IPCA.  



Movimento na média dos núcleos de inflação acompanha o 
IPCA cheio, fato que pressiona a autoridade monetária 



Cenário recente tem deteriorado as expectativas de 
inflação para 2022 



Na América Latina, todos países com metas de inflação devem descumprir 
suas metas neste ano. O nível do Brasil, contudo, é o mais elevado. 



Diminuiu bastante a probabilidade do Copom aumentar a taxa de juros em 
apenas 100 pontos base na próxima reunião 

As opções de Copom negociadas na 
B3 sugerem uma chance de 45% 
(era 26% quinta-feira) de uma alta 
de 125 pontos na Selic e de 24% 
(era 5% quinta- fe i ra) de um 
aumento de 150 pontos.  

A chance de aumento de 100 pontos 
caiu de 71% quinta-feira para 29% 
atualmente.   

Caso o aumento seja de 125 pontos, 
a meta taxa Selic irá para 6,5% a.a. 
já a partir de 22 de setembro.   



Varejo cresce acima do esperado pelo mercado em julho 

As vendas no comércio varejista nacional cresceram 1,2% frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais.  

Considerando o varejo ampliado (varejo mais as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de material de construção) o volume de vendas 
teve alta de 1,1%.  

Na comparação com julho de 2020, por outro lado, o volume de vendas no 
comércio varejista  apresentou crescimento de 5,7%. O varejo ampliado, 
também em comparação com julho de 2020, cresceu 7,1%.  



Vendas no varejo cresceram 1,2% na comparação com o mês anterior. O 
varejo ampliado teve alta de 1,1% em julho.  



Na comparação com julho de 2020, as vendas no varejo cresceram 5,7%. Na 
mesma comparação, o varejo ampliado cresceu 7,1%.  



O volume de vendas no varejo continua a operar acima do nível 
pré-pandemia 



Na comparação mensal, maior alta 
aconteceu em outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (+19,1), seguido por 
tecidos, vestuários e calçados (+2,8%).  

Houve queda em combustíveis e 
lubrificantes      (-0,3%), móveis e 
eletrodomésticos (-1,4%) e livros, jornais, 
revistas e papelarias (-5,2%).  

No comércio varejista ampliado, veículos, 
motocicletas, partes e peças cresceu 0,2% 
e materiais de construção tiveram queda de             
-2,3%.  

Resultado do varejo foi heterogêneo entre os setores 
pesquisados  

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research	



Maior parte dos estados apresentou resultado positivo em julho 



Índices de confiança do consumidor e do comércio tiveram leve queda 
em agosto 



Índices de confiança do consumidor e do comércio tiveram leve queda 
em agosto 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



O Ibovespa apresentou a segunda queda semanal consecutiva e opera 
abaixo dos 115 mil pontos 



A queda semanal do EWZ foi mais intensa 



Os setores com destaque positivo na bolsa brasileira em 2021 são o de 
consumo não-cíclico e o de materiais básicos 



Além dos lucros esperados em 12m das empresas do Ibovespa terem subido 52% 
desde o início do ano, a razão P/L do Ibovespa está bem abaixo da média histórica 



O SP500 apresentou a maior queda semanal em 12 semanas 



Assim como o Dow Jones 



O Dólar subiu e é negociado na faixa de R$ 5,25 



Curva de juros continua sob stress no Brasil, o que tem prejudicado a 
performance dos ativos de renda fixa que marcam a mercado 



ESTRATÉGIA: 13/09/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	postura	da	polí8ca	monetária	domés8ca	de	es?mula?va	para	contracionista	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA,	diminuição	dos	esGmulos	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		
4)	Aprofundamento	da	crise	hídrica	
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	ape?te	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	polí?ca	monetária	domés?ca	
sugere	que	Ktulos	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	 úl?mas	 semanas,	 o	momento	não	 é	 tão	 adequado	para	
alocações	adicionais	em	Gtulos	pré-fixados.								

CÂMBIO	
Neutro	no	CP	e	
Short	em	USD	no	

LP	

O	 nível	 da	 taxa	 de	 câmbio	 está	 acima	 daquele	 compaKvel	 com	 os	 fundamentos	 macroeconômicos.	 De	 fato,	 o	 maior	
diferencial	de	 juros	entre	o	Brasil	e	os	EUA	e	a	melhora	dos	termos	de	troca	 jus?ficam	alguma	apreciação	do	BRL	em	um	
período	mais	 longo.	 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	muito	tempo.				

BOLSA	 Neutro	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ambiente	de	busca	por	a8vos	de	risco	no	mundo,	o	nível	descontado	da	bolsa	brasileira	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	de	2021	acima	dos	130	mil	pontos.	No	curto	prazo	a	vola?lidade	segue	elevada	com	o	acirramento	dos	
conflitos	polí?cos	e	o	aumento	de	temperatura	na	relação	entre	os	Poderes	Execu?vo	e	Judiciário,	o	que	tende	a	prejudicar	o	
desempenho	das	ações	de	empresas	brasileiras.				


