
> arazulcapital.com.br 

CENÁRIO MACROECONÔMICO 
15 de Março de 2021 



Sumário	

•  A	semana	anterior	teve	altas	nas	bolsas	internacionais	e	domés2cas,	
altas	nas	taxas	de	câmbio	e	queda	do	Vix.	

•  Alta	nas	mortes	por	Covid	leva	ao	fechamento	do	comércio	na	
maioria	das	capitais	brasileiras.	

•  Governo	anuncia	novo	atraso	na	entrega	das	vacinas.	Expecta2va	é	
que	fluxo	comece	a	aumentar	bastante	a	par2r	dos	próximos	dias.	

•  Novos	dados	de	PIB	e	produção	industrial.	

•  Cenário	macroeconômico	segue	incerto,	sugerindo	a	necessidade	de	
cautela	dos	inves2dores.	



RESUMO DA SEMANA 



Cenário	interno	na	semana	anterior:	Ibovespa	



Cenário	interno	na	semana	anterior:	Dólar	



Cenário	interno	na	semana	anterior:	Euro	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	S&P	500	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	Dow	Jones	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	
O	Vix	teve	a	segunda	maior	queda	semanal	em	2021	



Cenário	externo	na	semana	anterior:	Juros	nos	EUA	



Covid-19:	aumento	das	mortes	levam	a	fechamento	do	comércio	nas	principais	
cidades	brasileiras	



NOVOS DADOS 
MACRO 
PIB e Produção Industrial 



Inflação de fevereiro apresentou variação acima das expectativas do 
mercado 



Juntos, os grupos Transporte e Educação, contribuíram com cerca de 
70% do resultado do mês 



Inflação	de	serviços,	a	mais	relevante	para	o	BC,	voltou	a	cair	



INDÚSTRIA: A produção industrial do estado do Pará se destacou 
no primeiro mês do ano, impulsionado pela indústria extrativa 



INDÚSTRIA: Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo e Amazonas se 
destacaram negativamente nas duas bases de comparação  



INDÚSTRIA: O Nordeste, única grande região analisada pela pesquisa, 
apresentou variação negativa no primeiro mês do ano 



SERVIÇOS: Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume de 
serviços ainda permanece em terreno negativo 



SERVIÇOS: Regionalmente, o destaque positivo ficou a cargo do Distrito 
Federal, que registrou expansão muito acima da média nacional, na base 
mensal  



SERVIÇOS: Em relação a janeiro de 2020, contudo, o indicador de serviços 
turísticos apresentou retração de 29,1%, décima primeira taxa negativa seguida 



SERVIÇOS: O indicador de confiança dos serviços (ICS) voltou a cair em 
fevereiro, indicando a dificuldade de recuperação do setor  



VAREJO: Vendas no varejo iniciam o ano em queda 



N a c o m p a r a ç ã o c o m o m ê s 
imediatamente anterior, destacaram-se 
negativamente: Livros, jornais, revistas e 
papelaria (-26,5%) e tecidos, vestuário e 
calçados (-8,2%). Considerando o varejo 
ampliado, observou-se a queda na 
venda de veículos, motocicletas, partes 
e peças (-3,6%).  

Por outro lado, as categorias de outros 
artigos de uso pessoal e doméstico 
(8,3%), artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(2,6%),  equipamentos e material para 
escritório, informática e comunicação 
(2,2%) e material de construção (0,3%) 
impactaram positivamente o indicador.  

VAREJO: Entre as atividades pesquisadas, houve predominância de 
taxas negativas 



VAREJO: A maior parte dos estados também mostrou queda no indicador. Entre 
os que variaram positivamente, destacam-se Minas Gerais e Tocantins 



VAREJO: A queda nos indicadores de confiança nos últimos meses aponta para 
uma forte diminuição do ritmo de vendas no primeiro trimestre de 2021 



CENÁRIO MACRO 



Curva	de	juros	e	CDS	



CommodiSes	



CommodiSes	



CommodiSes	



BoleSm	Focus	



ESTRATÉGIA: 08/03/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Cenário	permanece	constru2vo	para	os	a2vos	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	políSca	monetária	

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

ciclo	de	commodiSes	
2)  Cenário	Interno:	arrefecimento	dos	conflitos	polí2cos	e	retomada	da	agenda	de	reformas	

JUROS	 Compra	de		
NTN-B	no	LP	

Acreditamos	que	há	oportunidade	de	um	retorno	atra2vo	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	sen2do,	no	curto	prazo,	ainda	não	podem	ser	verificados.		

BOLSA	 Neutro	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Depois	de	uma	semana	de	queda	refle2ndo	o	risco	fiscal	e	as	incertezas	quanto	ao	auxílio	emergencial,	o	IBOV	subiu	
forte	 na	 semana	 passada	 seguindo	 as	 bolsas	 internacionais	 e	 sugerindo	 um	 processo	 de	 correção.	 Esta	 semana	
deverá	ser	de	forte	instabilidade,	ainda	sem	definição	em	relação	ao	auxílio	e	com	o	fim	de	semana	agitado	com	o	
avanço	do	COVID	e	instabilidade	polí2ca.	



Av. Pres. Juscelino Kubitschek,  nº 1.237 - 6º 
Andar 
Vila Nova Conceição,  São Paulo / SP 
CEP 04794-000 

> arazulcapital.com.br 


