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Principais notícias no cenário político e econômico   

•  LDO de 2022 é aprovada na Câmara e fundo eleitoral tem seu valor 
triplicado de R$ 1,8 bi para R$ 5,7 bi.  para o fundo eleitoral. Bolsonaro 
sinaliza que o valor é muito alto.  

•  A Câmara aprovou a regulamentação dos supersalários e a economia 
com a redução dos “penduricalhos” pode chegar a R$ 10 bi (juízes e 
integrantes do MP serão os mais afetados).   

•  Média móvel de mortes por Covid-19 recua para menor nível desde o final 
de fevereiro.  



DESTAQUES DA 
SEMANA 



Inflação americana (CPI) acelerou em maio 



O core do CPI também tem se acelerado em 12 meses 



Preços de carros usados seguem subindo rapidamente 



Em doze meses, carros usados acumulam alta de 46% 



Produção industrial nos EUA desacelera e cresce abaixo do esperado em 
Junho 



Depoimento de Jemore Powell no Congresso 

•  Reforço do compromisso do FED: máximo emprego e estabilidade de 
preços.   

•  O mercado de trabalho melhora, mas há uma estrada longa pela frente e 
taxa de desemprego permanece elevada (5,9% em junho).  

•  Inflação aumenta, é elevada e permanecerá elevada nos próximos meses 
antes de cair (o efeito base, os gargalos de oferta e a reabertura são 
mencionados).  

•  A robustez do sistema financeiro tem sido constantemente monitorada no 
contexto de aumento dos valuations (sustentados pelos fundamentos) e 
pelo maior apetite a risco dos investidores.  

•  O balanço das famílias está forte, as empresas têm reduzido a alavancagem e 
o core do sistema financeiro permanece resiliente.      



Depoimento de Jemore Powell no Congresso 

•  A inflação pode ficar temporariamente acima de 2% a.a.   

•  Enquanto a inflação for temporária não é apropriado reagir a ela.  

•  A taxa de juros deve permanecer baixa até que o mercado de trabalho se 
recupere completamente (sem prejudicar a estabilidade de preços).  

•  Se a inflação se mostrar persistente, os riscos serão reavaliados e a postura 
da política monetária pode ser ajustada.   

•  Não há pressa para reduzir as compras mensais de USD 120 bilhões. 

•  “We at the FED will do everything we can to support the recovery and foster 
progress toward our statutory goals of maximum employment and stable prices”.  



China modera expansão do PIB e aumenta a expectativa de maior apoio 
governamental  



O volume de serviços no Brasil registrou alta de 1,2% em maio, na 
comparação com o mês imediatamente anterior 

O setor de serviços registrou alta de 1,2% no mês de maio, operando 
levemente acima dos níveis pré-pandemia. 

Na comparação com maio do ano passado, o volume de serviços teve 
alta de 23%.  

Regionalmente, 23 unidades das federação apresentaram alta no 
volume de serviços, na comparação mês a mês. Destaque negativo 
para o Tocantins que apresentou queda de -2,9% e destaque positivo 
para Alagoas, com alta de 10%. 



Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume de serviços registrou 
alta de 23% 



A alta no volume de serviços foi disseminada na maioria dos 
estados 



A maior alta na comparação com abril 
foi registrada nos serviços prestados 
às famílias, com variação positiva de 
17,9%, no segundo mês de alta 
depois de uma queda expressiva em 
março de 2021. 

Va r i a ç õ e s n e g a t i v a s f o r a m 
r e g i s t r a d a s n o s s e r v i ç o s d e 
informação e comunicação      (-1%) e 
outros serviços (-0,2%).  Fonte:	IBGE	|	Elaboração:	Arazul	Research	

Serviços prestados às famílias têm alta expressiva, mas no 
acumulado do ano o resultado ainda é negativo 



O índice de atividades turísticas apresentou alta de 18,2% frente ao 
mês imediatamente anterior  

Em maio de 2021, o índice de atividades turísticas apontou alta de 
18,2% em relação a abril de 2021.  

Regionalmente, o movimento de alta teve como destaque positivo para 
Bahia (+52,6%), Distrito Federal (+49,3%) e Rio Grande do Sul (+46,9). 
São Paulo apresentou um crescimento de 30,3% e Rio de Janeiro, 
18,5%. 



Na comparação com maio de 2020, as atividades turísticas 
apresentaram alta de 102,2% 



O índice de confiança do setor de serviços apresentou alta em 
junho, na terceira alta consecutiva do ano 



A SEMANA DOS 
MERCADOS 



Depois de três meses consecutivos com saldo positivo, investidores 
estrangeiros apresentam saldo negativo neste início de julho 



Juros dos títulos norte-americanos permanecem em queda mesmo com 
a aceleração da inflação  



DY do S&P500 (1,3%) segue abaixo da meta de inflação e do seu histórico 
de longo prazo,  mas está em linha com o rendimento das T10Y   



Um terço das 1500 maiores empresas dos EUA perderam dinheiro em 2020, ao 
passo que os lucros das 100 empresas mais lucrativas dispararam 



Alguns pontos fundamentalistas sobre o preço dos ativos de risco nos 
EUA 

•  A Razão P/L (Shiller) do S&P500 apresenta maior valor desde 2000 e 
tem se situado bem acima da média dos últimos 20 anos. Se os valuations 
estão de fato esticados, o que o investidor deve fazer?  

•  A razão entre Preço e Receita com Vendas das empresas de tecnologia do 
S&P500 está bastante próximo da máxima histórica, alcançada em 
março de 2000. Há similaridades com a bolha das .com?   

•  Hoje, o valor de mercado das 5 maiores empresas do S&P500 representa 
mais de 20% do total de empresas do S&P500. Esta concentração de 
mercado é um sinal ruim ou representa um novo normal? 

•  O percentual dos lucros coorporativos proveniente das 100 empresas 
mais lucrativas aumentou de 48,5%, em 1975, para quase 92%, em 2020.     



VIX permanece abaixo de 20 pontos 



Após três semanas seguidas de alta SP500 quase 1% 



O Dow Jones, por seu turno, apresentou uma queda mais moderada 



Preços das commodities permanecem em níveis elevados em USD 



Ibovespa apresenta leve alta, mas segue abaixo dos 126 mil pontos 



O Dólar apresentou forte queda e é negociado abaixo de R$ 5,15 



O Euro apresentou uma queda mais acentuada e se aproxima de R$ 6,00  



Spread entre os juros de 10 e de 2 anos, em queda desde nov/2020, já 
situa-se abaixo do nível pré-pandemia  



ESTRATÉGIA: 19/07/2021 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Ameaças:	
1)	Mudança	mais	rápida	na	polí8ca	monetária	domés8ca	em	direção	à	neutralidade	
2)	Aceleração	da	inflação	nos	EUA	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)	Mudança	da	Legislação	Tributária			
Oportunidades:	
1)	Cenário	Externo:	liquidez	internacional	+	normalização	da	economia	dos	EUA	+	apePte	por	risco		
2)	Cenário	Interno:	contas	externas	em	situação	confortável	e	preços	dos	a8vos	atraentes	em	moeda	estrangeira	

JUROS	
Compra	de		
LTN,	NTN-B	e	
Crédito	Privado	

A	 consolidação	 do	 nosso	 cenário	 mais	 oPmista	 é	 consistente	 com	 a	 redução	 dos	 juros	 longos,	 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	6,5%	(juro	neutro)	mais	rápido	do	que	esperávamos.	Proteção	contra	surpresas	 inflacionárias	adicionais	é	
algo	desejável,	mesmo	 levando	em	conta	a	percepção	de	que	a	escalada	recente	da	 inflação	no	Brasil	é	algo	temporário.	
Títulos	de	Crédito	Privado	tem	se	tornado	opções	atraPvas	com	a	perspecPva	de	aumento	da	taxa	de	juros	real.					

CÂMBIO	 Neutro	

O	 recente	 ciclo	 valorização	 do	 Real	 em	 relação	 ao	 Dólar,	 que	 ocorreu	 desde	 o	 iníciode	março,	 trouxe	 a	 taxa	 de	 câmbio	
nominal	para	um	nível	mais	condizente	com	os	fundamentos	macroeconômicos.	O	maior	diferencial	de	juros	entre	o	Brasil	e	
os	EUA,	a	melhora	dos	termos	de	troca,	um	cenário	econômico	prospecPvo	mais	construPvo	e	uma	melhor	percepção	da	
políPca	 fiscal	 são	 alguns	 elementos	 que	 sustentam	 esta	 apreciação	 do	 BRL.	 Ainda	 assim,	 nós	acreditamos	 que	 o	 espaço	
remanescente	 para	 apreciação	 adicional	 do	 Real	 até	 o	 final	 de	 2021	 é	 limitado.	 O	maior	 risco	 é	 oriundo	 do	 ambiente	
políPco	domésPco.			

BOLSA	 Compra	no	CP	e	
Compra	no	LP		

Seguindo	o	ambiente	de	busca	por	a8vos	de	risco	no	mundo	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	acima	de	130	mil	pontos.		
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