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CENÁRIO MACROECONÔMICO 
29 de março de 2021 



HISTÓRIAS IMPERDÍVEIS 
O que você precisa acompanhar na imprensa 

para entender a macroeconomia e os 
mercados 



 Estudo da Prefeitura de SP estima que 64% dos infectados na cidade contraíram a variante P1 [1]. Cerca de 7% 
dos infectados estão com a variante inglesa, cuja letalidade estimada é 60% maior que a do vírus original. 

 No Rio, a estimativa de estudo associado à Fiocruz chega a 83% de infectados com a P1 entre hospitalizados [2]. 
Identificada em Manaus, a variante assusta especialista pela rapidez de propagação. 

Outras variantes, inclusive mutações da P1, já tem transmissão comunitária e simultânea em diversas regiões do 
país. 

  
  

1) Você precisa ler sobre: P1 e variantes 

“Α χρισε βρασιλειρα ⎡ υµ ρισχο παρα α εσταβιλιδαδε γλοβαλ. Ο 
µυνδο ν©ο εστ〈 εντενδενδο αινδα ο θυ©ο γραϖε ⎡ α ϖαριαντε Π1. 
Εστου χοµ µεδο. Εστε ⎡ ο φατο.”

Επιδεµιολογιστα Εριχ Φειγλ-Δινγ, εξ-προφεσσορ δε Ηαρϖαρδ ε 
µεµβρο δα Φεδερα⎜©ο δε Χιεντιστασ Αµεριχανοσ, εµ εντρεϖιστα ◊ 
ΧΝΝ αµεριχανα.



Χοµεντ〈ριοσ Αραζυλ:�

Πιορ µοµεντο δα πανδεµια 
νο Βρασιλ. Τοδοσ οσ 

ινδιχαδορεσ ασσυσταµ.

Χολαπσο: α ρεδε 
ηοσπιταλαρ 

εστ〈 σοβρεχαρρεγαδα να 
µαιορια δοσ εσταδοσ.

Ινχερτεζα: Νοϖασ 
ϖαριαντεσ διφιχυλταµ 
προϕε⎜⌡εσ πορ χοντα δα 
εσχασσεζ δε ινφορµα⎜⌡εσ.

1) Presente: Recorde de mortes e não sabemos 
onde vamos parar 



Εσταϖα φαλτανδο ινχερτεζα? 
Νοϖασ ρεγρασ δε νοτιφιχα⎜©ο, 

ινιχιαδασ να θυαρτα-φειρα (24/03) 
χαυσαραµ υµα θυεδα αρτιφιχιαλ να 
ταξα δε χρεσχιµεντο δασ µορτεσ πορ 

Χοϖιδ-19.

Ρυ⎨δοσ: Ν©ο ⎡ α πριµειρα ϖεζ θυε 
ισσο οχορρε. Επιδεµιολογιστασ σ⌠ 
χονσιδεραµ θυε η〈 υµα ρεγρεσσ©ο 
δα πανδεµια θυανδο ασ µ⎡διασ 

µ⌠ϖεισ δε διϖερσοσ ταµανηοσ χαεµ 
χοντινυα ε εστρυτυραλµεντε, ο θυε 

ν©ο οχορρε δεσδε ουτυβρο.

1) Perspectiva de curto prazo: novos recordes 



Χοµεντ〈ριοσ Αραζυλ:�

Ινδιχαδορ αντεχεδεντε: α σιτυα⎜©ο σ⌠ 
χοµε⎜α α µεληοραρ αλγυνσ διασ απ⌠σ 
υµα θυεδα χονσιστεντε ε χοντ⎨νυα δο 

ν⎥µερο δε χασοσ.

Ινδιχαδορ τραι⎜οειρο: ο ν⎥µερο δε 
χασοσ νοϖοσ ⎡ υµ δαδο µυιτο 

προβλεµ〈τιχο, ποισ εστ〈 συσχετ⎨ϖελ α 
προβλεµασ δε µεδι⎜©ο θυε ποδεµ 

ινδυζιρ α ερροσ δε χονχλυσ©ο. Παρα 
εϖιταρ εσσε προβλεµα, ινδιχαδορεσ 
αυξιλιαρεσ σ©ο ⎥τεισ. Εξεµπλοσ: % δε 

τεστοσ ποσιτιϖοσ ποδε ινδιχαρ 
συβνοτιφιχα⎜©ο.

1) Onde procurar (com cautela) a luz no fim do túnel 



2) Vacinação no Brasil - Cronograma 

Φιοχρυζ ανυνχια νοϖοσ ατρασοσ νο χρονογραµα, χοµ θυεδα δε 30 παρα 18,8 
µιλη⌡εσ δε δοσεσ πρεϖιστασ παρα αβριλ. Αχεσσε α νοτα οφιχιαλ.

Χοροναϖαχ εστ〈 εµ δια χοµ χρονογραµα δε εντρεγασ, µασ χοντρατο 
οριγιναλ πρεϖια ρεδυ⎜©ο δο ν⎥µερο δε δοσεσ α παρτιρ δο φιµ δε αβριλ.

ςαχινα Οξφορδ/ΑστραΖενεχα πρεχισα χοµπενσαρ ρεδυ⎜©ο δε οφερτα δα 
Χοροναϖαχ α παρτιρ δο φιµ δε αβριλ ου ο φλυξο δε ϖαχινασ – θυε χοµε⎜α α 
αυµενταρ χονσιδεραϖελµεντε – διµινυιρ〈 νοϖαµεντε.

Ινστιτυτο Βυτανταν προµετε αυµενταρ α εσχαλα δε προδυ⎜©ο νοσ πρ⌠ξιµοσ 
µεσεσ ε δεσενϖολϖερ υµα ϖαχινα πρ⌠πρια, ϕ〈 χοµ βασε να ϖαριαντε Π1. 



Anthony Fauci: variantes necessariamente vão afetar a eficácia da imunização, mas o 
problema é solúvel e tecnologia permite readaptação rápida das vacinas. 

Instituto Butantan garante que Coronavac é eficaz contra as principais variantes em 
circulação, mas promete se debruçar sobre o problema com a vacina própria, que terá um 
vírus P1 como base. 

Variante sulafricana consegue “burlar” a vacina Oxford/AstraZeneca. O resultado já aparecia 
em estudos preliminares, mas agora está também num levantamento publicado no New 
England Journal of Medicine com casos da própria África do Sul. Na Piauí, o biológo Fernando 
Reinach comenta o estudo no podcast “Luz no Fim da Quarentena – Variante sulafricana burla 
vacina”. 

2) Vacinação e variantes 



“Inexequível”: após manobras do Congresso para acomodar emendas, Guedes diz que não é 
possível cumprir o Orçamento aprovado para 2021. 

Servidores protestam: em nota pública, a principal associação dos servidores da área de 
planejamento e avisa que associados não aceitam culpa por eventuais crimes de responsabilidade 
(descumprimento de regras fiscais) decorrentes do projeto aprovado. 

Corte em gastos obrigatórios: no Valor, Ribamar Oliveira detalha o que ele chama de “orçamento 
fictício”. Para priorizar emendas parlamentares, gastos obrigatórios foram “transformados” em 
discricionários. Subestimação de despesas está na casa das dezenas de bilhões. [Leia clicando 
aqui] 

Falta de bom Censo: orçamento do Censo 2021 (que deveria ter sido em 2020) foi reduzido de R$ 
2 bilhões para R$ 71 milhões, ou 3,55% do valor original. Presidente do IBGE pediu demissão. 

3) Orçamento de 2021 e política fiscal 



4) Pressão cambial e inflacionária 

Desabastecimento: pandemia gera rupturas em cadeias de produção e escassez de matérias-
primas. Problema é especialmente grave em relação a plásticos, cuja escassez já encarececeu em 
30% o preço das embalagens. [Leia clicando aqui] 

Produtor espremido: apesar do aumento generalizado nos preços ao produtor, a crença na 
resolução dos problemas e o desaquecimento da economia fizeram com que muitos setores não 
repassassem o aumento para o consumidor. A pressão é cada vez maior. 

Câmbio segue sem ajudar: com os produtos comercializáveis jogando a inflação para bem acima 
da meta, o dólar ganha importância na tomada de decisões do Banco Central. Mesmo após alta da 
taxa SELIC, o Real perdeu valor contra Dólar e Euro na última semana, provavelmente por 
influência da incerteza generalizada sobre a pandemia no Brasil. [Leia na Folha: Dólar alto e Real 
desvalorizado pressionam a inflação] 



Infra Week: é assim que se chama o evento a ser realizado pelo Ministério da Infraestrutura nos próximos 
dias 6 e 7 de abril. Expectativa é leiloar todos os 28 ativos, com R$ 10 bilhões em investimentos e R$ 7 
bilhões em recursos para o Tesouro. 

Aeroportos, portos e a FIOL: Os ativos leiloados incluem 22 aeroportos, 5 terminais portuários e o trecho 
Caetité-Ilhéus da Ferrovia de Integração Oeste-Lestre. Segundo governo, a geração de empregos diretos 
com as obras pode chegar a 140 mil vagas. [Clique para ler a nota do governo sobre a Infra Week] 

Agenda microeconômica: após a aprovação recente de um novo marco regulatório para o setor de gás, 
e da manutenção de um veto importante no marco do saneamento, o governo está animado com as 
perspectivas da agenda microeconômica no Congresso. 

Doing Business. Segundo a equipe econômica, em breve será lançada uma MP anti-burocracia capaz de 
elevar o Brasil em mais de 20 posições no ranking do Doing Business. Na visão do Ministério, subida seria 
ainda maior com aprovação da Lei de Falências. [Clique para ler matéria do Valor que antecipa o 
lançamento da MP] 

5) Concessões e reformas microeconômicas 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 

Resumo gráfico com a evolução dos principais 
ativos financeiros na semana anterior 



Ibovespa fecha a semana com queda. Melhoria do desempenho na quinta 
e sexta impediu que fosse uma das piores semanas do ano. 



Real volta a perder valor frente a Dólar e Euro 



Bolsas nos EUA terminaram a semana anterior em alta 



Alta nos juros longos dos EUA persiste e favorece cenário de 
pressão cambial 



NOVOS DADOS 
MACRO 

Mantenha-se atualizado com nossas análises 
dos relatórios e dados oficiais divulgados na 

semana anterior 



Nesta edição: IPCA-15, Ata do COPOM e Relatório de Inflação. 

Agenda dos próximos dias inclui as pesquisas do IBGE sobre o mercado 
de trabalho brasileiro em janeiro de 2021 e sobre a produção industrial em 
fevereiro de 2021. 

Política monetária domina divulgações da semana 



IPCA- 15: prévia da inflação de março preocupa 

Ο ⊆νδιχε Ναχιοναλ δε Πρε⎜οσ αο Χονσυµιδορ Αµπλο 15 (ΙΠΧΑ-15) συβιυ 0,93% εµ µαρ⎜ο, 0,45 
ποντο περχεντυαλ (π.π.) αχιµα δα ταξα ρεγιστραδα εµ φεϖερειρο (0,48%).

Φοι α µαιορ ϖαρια⎜©ο παρα υµ µ⎢σ δε µαρ⎜ο δεσδε 2015.

Εµ 12 µεσεσ, ο ΙΠΧΑ-15 αχυµυλα αλτα δε 5,52%, αχιµα δοσ 4,57% ρεγιστραδοσ νοσ 12 µεσεσ 
ιµεδιαταµεντε αντεριορεσ. Εµ µαρ⎜ο δε 2020, ο αυµεντο δο ΙΠΧΑ φοι δε 0,02%.

Εµ µαρ⎜ο δε 2020, ο αυµεντο δο ΙΠΧΑ φοι δε 0,02%. Α ινφλα⎜©ο αχυµυλαδα εµ 12 µεσεσ, θυε 
φεχηου φεϖερειρο εµ 5,2%, δεϖε γανηαρ φορ⎜α ε υλτραπασσαρ ο τετο δε τολερ®νχια (5,25%) νο 
ΙΠΧΑ.



IPCA-15 já ultrapassa teto de tolerância da meta 



Ο µαιορ ιµπαχτο (0,76 π.π.) ε α µαιορ ϖαρια⎜©ο 
(3,79%) ϖιεραµ δοσ τρανσπορτεσ, θυε σεγυιραµ 
αχελερανδο, ινφλυενχιαδοσ, σοβρετυδο, πελοσ 
πρε⎜οσ δοσ χοµβυστ⎨ϖεισ (11,63%).

Α σεγυνδα µαιορ ϖαρια⎜©ο ϖειο δο γρυπο 
ηαβιτα⎜©ο (0,71%), ινφλυενχιαδα, πρινχιπαλµεντε, 
πελο αυµεντο νο γ〈σ δε βοτιϕ©ο (4,60%).

Ο γρυπο αλιµεντα⎜©ο ε βεβιδασ ( 0 , 1 2 % ) , 
δεσαχελερου εµ ρελα⎜©ο α φεϖερειρο (0,56%). Οσ 
αλιµεντοσ παρα χονσυµο νο δοµιχ⎨λιο χα⎨ραµ 
0,03% απ⌠σ σετε µεσεσ χονσεχυτιϖοσ δε αλτα.

Ο ⎥νιχο γρυπο εµ θυεδα φοι Εδυχα⎜©ο (-0,51%), θυε 
ηαϖια απρεσενταδο αλτα δε 2 , 3 9 % νο µ⎢σ 

αντεριορ.

Oito dos nove grupos de produtos apresentaram alta em março 



A alta do indicador foi generalizada entre as regiões pesquisadas 

Ο µαιορ ρεσυλταδο φοι 
οβσερϖαδο να ρεγι©ο 
µετροπολιτανα δε Βελ⎡µ 
( 1 , 4 9 % ) , εσπεχιαλµεντε εµ 
φυν⎜©ο δα αλτα δα γασολινα 
(12,44%). 

Α µενορ ϖαρια⎜©ο φοι 
ρεγιστραδα να ρεγι©ο 
µετροπολιτανα δο Ριο δε 
ϑανειρο (0,52%), ινφλυενχιαδο 
πελασ θυεδασ δο τοµατε 
(-21,73%) ε δα βατατα-ινγλεσα 
(-16,91%).



Ata do COPOM: mensagem transmitida é que BC quis dar um 
choque de credibilidade 

Credibilidade: ata evidencia busca por credibilidade para diminuir a 
defasagem da política monetária e garantir a inflação controlada ainda 
em 2021. 

Sinalização: essa combinação de busca por credibilidade e pressa 
explica não só o aumento da Selic acima do esperado pelo mercado, 
mas também a 



Ata do COPOM: pressa do BC tem origem na “pressa” da piora de 
expectativas 

A rápida deterioração da inflação presente e 
das expectativas levou o BC a também agir 
rapidamente. 

Como a defasagem da política monetária 
(tempo até impacto nos preços) é estimada em 
pelo menos 6 meses, era preciso agir rápido 
para ter impacto em 2021. 

A antecipação da próxima decisão 
provavelmente busca antecipar também os 
efeitos do novo aumento. 



Aumentos da taxa de juros assustam, mas não tanto quanto no 
passado 

O aperto monetário justamente em período de 
retração da atividade costuma ser criticado por 
aprofundar a inflação. 

O Banco Central justifica a decisão com base 
em diversos riscos que afetam a economia 
brasileira, como o descontrole da pandemia. 

Apesar do impacto que a Selic mais alta pode 
ter na atividade de curto prazo, as taxas de 
juros seguem em níveis assustadoramente 
baixos na comparação histórica. 



Relatório de Inflação: Forward Guidance 

“Forward	Guidance	(FG)	é	uma	
ferramenta	usada	por	bancos	centrais	
para	delinear	o	curso	futuro	da	polí:ca	
monetária.	

O	FG	pode	ser	visto	como	um	
comprome'mento	público	sobre	as	
futuras	ações	do	Comitê	de	Polí'ca	
Monetária	(Odyssean	FG)	ou	uma	mera	
apresentação	de	previsões	
macroeconômicas	e	de	prováveis	ações	
de	polí'ca	monetária	(Delphic	FG)”	

- Relatório Trimestral de Inflação, 
página 71. 

Η〈 µυιτοσ ανοσ, ασ πεσθυισασ σοβρε 
πολ⎨τιχα µονετ〈ρια µοστραµ α ιµπορτ®νχια 
δα χοµυνιχα⎜©ο.�

Ο ασσυντο ρεχεβευ ατεν⎜©ο δασ γεστ⌡εσ Ιλαν 
ε Χαµποσ Νετο:

•  Να ρευνι©ο δεσσε µ⎢σ, ο ΧΟΠΟΜ ανυνχιου 
συα προϖ〈ϖελ δεχισ©ο να ρευνι©ο δε µαιο 
(νοϖο αυµεντο δε 0,75).

•  Νο Ρελατ⌠ριο δε Ινφλα⎜©ο, η〈 υµ βοξ 
εστυδανδο ο ιµπαχτο δο “Φορωαρδ 
Γυιδανχε” – “Πρεσχρι⎜©ο Φυτυρα”, να 
τραδυ⎜©ο υσαδα πελο ΒΧ.



Relatório de Inflação: Impactos do Forward Guidance, segundo 
estudo do BC 

No	Relatório	de	Inflação,	o	Banco	Central	publicou	um	exercício	sobre	o	
impacto	do	Forward	Guidance	na	reunião	que	levou	a	Selic	de	2,25%	para	
2%.	

“A	variável	de	interesse	considerada	foi	a	taxa	de	juros	de	dois	anos,	
prazo	considerado	adequado	para	avaliar	o	grau	de	esEmulo,	em	vista	
do	prazo	médio	(dura:on)	observado	nas	principais	modalidades	de	
crédito.”	[Trecho	do	RTI] 



Relatório de Inflação: Impactos do Forward Guidance, segundo 
estudo do BC 

No	Relatório	de	Inflação,	o	Banco	Central	publicou	um	exercício	sobre	o	
impacto	do	Forward	Guidance	na	reunião	que	levou	a	Selic	de	2,25%	para	
2%.	

“A	variável	de	interesse	considerada	foi	a	taxa	de	juros	de	dois	anos,	prazo	
considerado	adequado	para	avaliar	o	grau	de	esEmulo,	em	vista	do	prazo	
médio	(dura:on)	observado	nas	principais	modalidades	de	crédito.”	[Trecho	
do	RTI] 



Relatório de Inflação: Impactos do Forward Guidance, segundo 
estudo do BC 

Ρεσυλταδοσ πυβλιχαδοσ πελο ΒΧ. 
Παρ®µετρο χοµ συβσχριτο ΦΓ ρεπρεσεντα 
φορωαρδ γυιδανχε.

O	que	isso	significa?	

Há dois assuntos que merecem 
analise: 

-  O resultado em si, que encontra 
impacto negativo do forward 
guidance nos juros nominais e 
reais; 

-  Ênfase que o BC deu aos 
resultados e importância do 
forward guidance em 
comunicados recentes; 



ANÁLISE DA 
SEMANA 

A cada semana, a equipe da Arazul Research 
escolhe um tópico para analisar questões 

estruturais da economia brasileira. 



Vola3lidade	do	Real	sugere	que	fatores	internos	são	importantes	para	explicar	
a	incerteza	generalizada	nos	mercados	



Erdogan demite presidente do BC turco após aumento da taxa de juros, volatilidade da Lira Turca 
dispara e ultrapassa o Real. Comparação entre os dois países pode ser valiosa, pois envolvem 
dinâmicas de risco político interno. 



Índices de bolsas emergentes medidos em dólares: 
Ibovespa dolarizado segue muito abaixo do nível pré-pandemia e com pior desempenho 
dentre os países abaixo listados. 



Dólar reverte tendência de queda das últimas semanas e volta a subir: 
Avanço da pandemia e da percepção de risco parecem influenciar mais os mercados do que ciclo de alta da 
taxa Selic 



Bole3m	Focus	



ESTRATÉGIA: 29/03/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Cenário	permanece	construIvo	para	os	aIvos	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	polí3ca	monetária	

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

ciclo	de	commodi3es	
2)  Cenário	Interno:	arrefecimento	dos	conflitos	políIcos	e	retomada	da	agenda	de	reformas	

JUROS	

Compra	de		
LFT	e	redução	
de	duraIon	da	

NTN-B	

Compra	de	LFT,	tendo	em	vista	a	agressividade	do	BCB	no	combate	a	inflação.	Redução	de	duraIon	das	NTN-B	para	
diminuir	a	sensibilidade	do	por_ólio	a	mudança	na	taxa	de	juros.	

CÂMBIO	
Neutro	em	USD	
no	CP	e	Venda	

no	LP	

Os	 fundamentos	macroeconômicos	ainda	 sugerem	que	o	BRL	está	mais	depreciado	do	que	deveria	em	 relação	ao	
USD.	Um	diferencial	de	 juros	cada	vez	maior	entre	o	BRA	e	o	EUA	ao	 longo	deste	ano	e	do	próximo	reforçam	esta	
percepção..		

BOLSA	 Neutro	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Com	 incertezas	 relaIvas	 a	Covid	 e	outros	 fatores,	 uma	postura	neutra	 é	mais	 adequada	para	o	 curto	prazo.	Num	
horizonte	mais	longo,	permanece	a	defasagem	entre	a	Bolsa	e	indicadores	de	longo	prazo,	indicando	compra.	
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