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DESTAQUES DA 
SEMANA 



O IPCA desacelera em Abril com alta de 0,31% 

O IPCA do mês de abril apresentou alta de 0,31%, abaixo da 
inflação registrada em março (0,93%) e da inflação registrada em 
fevereiro (0,86%).  

No acumulado dos últimos 12 meses o indicador registrou aumento 
de 6,76%, ultrapassando o limite superior de variação da meta de 
inflação para 2021 (5,25%). 

Dos nove grupos pesquisados, apenas transportes apresentou 
queda em Abril (-0,08%). No acumulado do ano, contudo, o grupo 
transportes acumula a maior alta entre os produtos e serviços 
pesquisados.  



A inflação acumulada em doze meses continua acima do  limite superior 
da meta de inflação, com alta de 6,76% no período 



A inflação de abril foi pressionada 
pela alta nos preços dos produtos 
farmacêuticos.  

No g rupo saúde e cu idados 
pessoais, a alta foi de 1,19%. O 
maior impacto no índice geral (0,09 
p.p.) veio do aumento dos preços 
dos produtos farmacêuticos, que 
subiram 2,69%.  

No acumulado do ano, transportes apresentam a maior alta entre as 
categorias que fazem parte do índice (6,53%) 

Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	



A inflação para as famílias mais pobres mais uma vez  acumula alta acima 
do IPCA 

O Índice de Preços ao Consumidor - 
Classe 1 (IPC-C1), que mede a 
variação da cesta de consumo de 
famílias com renda mensal entre 1 e 
2,5 salários mínimos, calculado pela 
Fundação Getúlio Vargas, segue 
variando acima da inflação medida 
pelo IPCA no acumulado.  

O IPC-C1 de abril subiu 0,33% e 
acumula alta de 6,92% nos últimos 
12 meses. 



Setor de Transportes puxa inflação em fevereiro e março. Em abril, o setor de 
Saúde teve a maior parcela de contribuição. 



Previsão Arazul para o IPCA acumulado em 12 meses. Inflação deve desacelerar 
apenas no segundo semestre e encerrar o ano próximo a 5%  



O volume de serviços no Brasil registrou queda de 4% em março,  
na comparação com o mês imediatamente anterior 

O setor de serviços registrou queda de 4% no mês de março, voltando 
a operar abaixo dos níveis pré-pandemia. 

Na comparação com março do ano passado, no entanto, a variação 
do volume de serviços foi positiva (4,5%). 

Regionalmente, pouco mais da metade das unidades da federação 
mostrou queda no volume de serviços, na comparação mês a mês.  

Em relação ao mesmo período do ano anterior, contudo, dezenove 
dos vinte sete estados registraram alta, com destaque para o Mato 
Grosso, com crescimento de 38,1% em comparação com março de 
2020.  



Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume de serviços 
registrou alta de 4,5% 



O índice de atividades turísticas apresentou queda de 22% frente ao 
mês imediatamente anterior  

Em março de 2021, o índice de atividades turísticas apontou queda de 
22% em relação a fevereiro de 2021.  

Regionalmente, todos os locais pesquisados acompanharam o 
movimento de queda, com destaque negativo para o Paraná (-26,5%), 
seguido por Santa Catarina (-26,2%) e Goiás (-26,2%). A menor queda 
registrada ocorreu na Bahia (-4,9%).  



Na comparação com março de 2020, as atividades turísticas apresentaram queda 
de 19,1% 



O índice de confiança do setor de serviços apresentou leve alta em abril, 
mas ainda continua bastante abaixo dos níveis pré-pandemia  



Apenas seis das regiões pesquisadas apresentou alta na atividade 
industrial em março na comparação com mês anterior 

A produção industrial nacional recuou -2,4% em março de 2021, com queda 
sendo verificada em nove dos quinze locais pesquisados.  

A queda na produção industrial foi maior que a queda nacional no Ceará 
(-15,5%), Rio Grande do Sul (-7,4%), Bahia (-6,2%), Rio de Janeiro (-4,7%) e 
Pernambuco (-2,8%).        A região Nordeste também apresentou queda 
maior que a nacional (-4,2%) 

Crescimento na produção industrial foi verificada em São Paulo (0,6%), 
Espírito Santo (1,5%), Goiás (1,6%), Minas Gerais (1,7%), Pará (2,1%) e 
Amazonas (7,8%).  



IBC-Br apresentou retração de -1,59% no mês de março em relação a fevereiro, bem 
abaixo da redução esperada pelo mercado de 3,4% (Bloomberg) 



Inflação americana acelera em abril ao apresentar forte alta, mas a elevação do 
juro básico nos EUA em 2021 é “altamente improvável” 



Em 12 meses o CPI acumula alta de 4,2%  



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Na	semana	o	IBOV	variou	-0,23%,	mesmo	com	cenário	internacional	de	alta	
vola<lidade	devido	aos	dados	da	inflação	americana.		



Bolsas americanas tiveram queda devido às incertezas com a aceleração da inflação 



Bolsas americanas tiveram queda devido às incertezas com a aceleração da inflação 



Dólar voltou a subir depois de 6 semanas consecutivas de queda 



Euro seguiu o mesmo comportamento 



Demanda por commodities segue em alta, com destaque para o Minério de Ferro. 
Milho e Trigo recuam na última semana. 



Juro real ex ante abandona o terreno negativo e o ex post deve permanecer negativo 
em todo o ano de 2021  



Bole<m	Focus	



Spread	entre	os	juros	de	10	e	2	anos	sobe	11,5	pontos	(para	216,4	
pontos)	e	permanece	acima	do	nível	pré-pandemia	



ESTRATÉGIA: 17/05/2021 
POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

O	cenário	se	tornou	mais	favorável	com	a	diminuição	do	número	diário	de	óbitos	por	COVID-19.	
Ameaças:	
1)	Gestão	errá=ca	da	crise	sanitária	e	baixa	velocidade	de	imunização	
2)	Aumento	da	polarização	polí=ca	e	do	populismo	do	Governo	Federal		
3)	Cenário	Externo:	aceleração	da	inflação	+	aperto	monetário	
Oportunidades:	
1)  Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	ape=te	por	risco	+	alta	de	preço	das	

commodi=es	
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	retomada	gradual	da	a=vidade	econômica	
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	o=mista	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	 final	 de	 2022.	 Proteção	 contra	 surpresas	
inflacionárias	 adicionais	 é	 algo	 necessário.	 Títulos	 pré-fixados	 do	 Tesouro	 com	 taxa	 acima	 de	 8%	 para	 2024	 estão	 com	
prêmios	atra=vos.					

CÂMBIO	 Neutro	no	CP	e	
Venda	no	LP	

Apesar	da	pequena	queda	na	semana	passada,	seguimos	com	cenário	neutro	no	CP	devido	à	instabilidade	do	mês	de	maio	e	
à	proximidade	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	par=r	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	 internacional,	o	ciclo	de	commodi=es	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,	a	falta	de	clareza	na	condução	da	
reforma	tributária	e	administra=va	pelo	legisla=vo	e	as	nogcias	de	corrupção	e	relacionadas	a	CPI	da	COVID	podem	colocar	
bastante	instabilidade	no	curto	prazo.	
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