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BRASIL 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

IBC-BR: O Banco Central divulgou na quarta-feira (dia 15) seu Índice de 

Atividade Econômica, o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB e 

utilizado pelo BC como um dos instrumentos de análise para 

determinação da taxa Selic. Os dados reportados indicaram um 

crescimento da atividade econômica de 0,6% em julho, na comparação 

mês contra mês, totalizando um crescimento de 5,5% na comparação ano 

contra ano. Ambos os números vieram acima do consenso de mercado, 

de 0,4% e 5,0%, respectivamente. 

Com esse resultado, o IBC-Br se encontra 1,0% acima do nível pré 

pandemia (fevereiro/20), reforçando um viés positivo para o crescimento 

do PIB do terceiro trimestre, apoiado pela manutenção da vacinação, 

melhora no mercado de trabalho e forte desempenho do setor de 

serviços. 

O gráfico abaixo mostra as variações do IBC-Br na comparação mês 

contra mês. 

 

                                                            Fonte: IBGE 
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SETOR DE SERVIÇOS: Foram divulgados na terça feira (dia12) os dados 

relativos ao desempenho do setor de serviços no mês de julho. Este 

indicador apresentou um crescimento de 1,1% na comparação mês 

contra mês. Destacamos novamente no índice a performance dos 

serviços às famílias, puxado pelo desempenho do segmento de 

alojamento e alimentação. 

O desempenho positivo do setor de serviços nos últimos quatro meses 

pode ser explicado pelo arrefecimento da pandemia após uma forte 

segunda onda, e consequentes menores restrições à mobilidade urbana. 

Com a manutenção do ritmo de vacinação, a expectativa é de retomada 

nesse segmento e continuidade de bons desempenhos do setor de 

serviços. 

A composição do índice e a variação de todos os segmentos podem ser 

vistas abaixo. 

 

 

EXPECTATIVAS 

RELATÓRIO FOCUS (BCB): A última atualização do relatório apresentou 

nova alta da projeção para o IPCA em 2021, de 8,00% para 8,35%. As 

previsões para a taxa Selic de 2021 e 2022 também foram revisadas para 

cima, alcançando 8,25% e 8,50%, respectivamente. Por último, foi 

mantida a projeção de crescimento do PIB em 2021 a 5,04%, e revisada 

para baixa a projeção de PIB em 2022, e de 1,72% para 1,63%. 

 

Peso no Índice jul/21 jun/21 mai/21

Setor de Serviços (Total) 1,1 1,8 1,9

Serviços às famílias 8% 3,8 6,4 11,9

Alojamento e alimentação 4,4 6,7 13,0

Outros 0,9 2,9 7,4

Serviços de informação e comunicação 31% -0,4 2,6 -0,5

TI e Telecomunicações 0,4 1,4 -1,0

Audiovisuais, edição e notícias -11,6 18,8 1,7

Serviços profissionais e administrativos 23% 0,6 1,5 2,1

Técnico-profissionais 4,4 1,3 3,5

Administrativos complementares -0,6 1,2 2,5

Serviços de transportes 31% -0,2 1,6 4,2

Transporte terrestre -0,2 0,9 4,1

Transporte aquaviário 4,4 0,3 -3,6

Transporte aéreo -7,8 18,9 73,9

Armazenagem e correio -0,2 -3,5 5,0

Outros serviços 7% -0,5 2,4 1,0

Setor de Serviços mês x mês %
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CONCLUSÃO 

Semana difícil para os ativos brasileiros. Internamente, continuamos a 

conviver com o imbróglio precatórios e o programa Auxílio Brasil (antiga 

Bolsa Família) versus o teto de gastos e a aprovação da Reforma 

Tributária para a definição orçamento de 2022. Definitivamente, não há 

consenso entre Legislativo e Executivo acerca de uma solução que 

respeite o teto de gastos. O Governo surpreendeu o mercado com a 

elevação do IOF sobre crédito para financiar o Auxílio Brasil, apesar das 

continuadas promessas de que não haveria aumento da carga tributária. 

Tal medida, apesar de só valer para o último trimestre do ano, criou mal-

estar no mercado, já que entraremos em um período eleitoral e fica a 

impressão de que o Governo pode lançar mão de outras medidas 

semelhantes para ganhar popularidade. 

Enquanto isso, vimos uma série de revisões altistas (média ao redor de 

9%) da taxa SELIC para o fim do ciclo de aperto monetário, dado que as 

estimativas para o IPCA 2022 continuam subindo semana após semana 

no Boletim Focus. No entanto, a hipótese de acelerar o ritmo para 125 

pontos-base parece ter sido implicitamente descartada por Roberto 

Campos Neto em seu último discurso pré-COPOM. Uma antecipação no 

ciclo de elevação poderia ser uma arma interessante para conter as 

expectativas inflacionárias.  

Porém, a boa notícia que parece ter passado despercebida por um 

mercado extremamente pessimista foi que os IGPs, puxado sobretudo 

pela queda dos preços das commodities, entraram em um patamar 

negativo, o que pode ajudar a conter a futura inflação no varejo em um 

ambiente de crescimento mais baixo. 

Um novo fator que começa a assombrar o mercado é a difícil situação 

financeira da incorporadora chinesa Evergrande, que tem US$ 300 

bilhões de dívida. O receio dos investidores é que uma eventual falência 

possa contaminar o mercado de construção civil, que corresponde a 25% 

do PIB da China. Tal especulação afetou os preços do minério (que caiu 

50% em dois meses) e do aço, puxando para baixo as cotações das ações. 

Corroborou para uma maior desconfiança os dados fracos de vendas no 

varejo (+2,5% julho/21 sobre julho 2020) x +6,5% esperados) e de 

produção industrial (5,3% versus 5,6%).  

A semana de maior aversão a risco encobriu os bons números norte-

americanos divulgados relativos a agosto, tanto de inflação - CPI 0,3% 

versus 0,4% esperados - quanto vendas no varejo +0,7% contra -0,8% 

julho/junho21. Um cenário de inflação entrando em rota de baixa, 

mesmo com a atividade em boa forma, tira a urgência do FED de iniciar 

o tapering e a posterior alta de juros. 
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 Os preços dos ativos brasileiros – tanto em ações, renda fixa e câmbio – 

parecem começar a ficar atrativos. No entanto, não há no horizonte 

catalisadores claros para interromper esse processo no curto prazo. 

Mercados costumam “undershootar” antes de melhorar (o próprio nível 

de preço pode virar um catalisador). Nesse momento, bons processos de 

valuation são bem-vindos para mapearmos potenciais barganhas. 

 

COMENTÁRIOS SETORIAIS 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Foram anunciadas pelo Conselho Diretor do FGTS uma série de 

mudanças no programa habitacional do governo federal, Casa Verde e 

Amarela. As mudanças visam reestruturar o programa após forte alta nos 

custos da construção civil, refletidas pelo INCC de 16,67% nos últimos 12 

meses e 11,16% no ano.  

Dentre as mudanças, podemos destacar a redução da taxa de juros para 

o Grupo 1 (renda até R$ 2.000), para 4,25% nas regiões Norte e Nordeste 

e 4,5% para as demais regiões, juntamente com uma redução temporária 

de 8,16% para 7,66% para o Grupo 3 (renda de R$ 4.000 até R$ 7.000). 

Foi revisto também o teto de preços para os imóveis enquadrados no 

programa, para os quais houve um aumento generalizado de 10%, cujo 

objetivo é justamente compensar o aumento de custos para as 

construtoras de baixa renda, permitindo que recuperem margem. Por 

fim, a distribuição de subsídios também foi modificada, introduzindo 

agora fatores qualitativos para a metodologia de determinação do 

financiamento: capacidade de financiamento da família, compromisso 

com despesas e características da propriedade serão levadas em conta 

junto à renda familiar e geografia. 

O orçamento do FGTS é de R$ 70 bilhões para 2022, dos quais R$ 57,5 

bilhões serão destinados à Habitação. 

 

ENERGIA ELÉTRICA 

Na semana passada, a Aneel acordou extensões de outorgas para mais 

usinas hidrelétricas prejudicadas exageradamente pelo GSF (risco 

hidrológico) nos últimos anos, o que ocorreu em função de afluências 

bem mais baixas que as médias históricas, o que denotou não 

necessariamente falhas operacionais, mas certa obsolescência das 

garantias físicas das usinas. 
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O acordo teve extensão média de mais de 2 anos. Assim, companhias 

terão 60 dias para retirar suas ações judiciais, fazer o pagamento do 

passivo na CCEE e, consequentemente, destravar valores neste mercado. 

A repactuação do GSF é plenamente positiva para o setor e para as 

companhias, pois, além de regularizar a situação da comercialização na 

Câmara, demonstrou maior segurança jurídica e capacidade de 

comprazimento entre as instituições – empresas, regulador e governo -, 

e estendeu o prazo de concessão das usinas em questão, o que é uma 

joia no setor. 

 
ACOMPANHAMENTO DE MERCADOS 
 
DESEMPENHO DOS ÍNDICES DE AÇÕES: desde o início de 2020, o 

MSCI ACWI (índice global de ações) apresentou alta de 29,1%, enquanto 

o MSCI EEM (índice de bolsas emergentes) mostrou valorização de 14,8% 

e o EWZ (índice da bolsa brasileira) desvalorizou -30,6%. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da Quantum Axis | Atualizado em 20/09/2021 
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FLUXO NA BOLSA POR TIPO DE INVESTIDOR (MERCADO 

SECUNDÁRIO): fluxo estrangeiro spot na bolsa no mês se encontra 

praticamente nulo, com saída de institucionais em R$ 2,78 bi. Empresas 

Públicas e Privadas, Instituições Financeiras e Outros compensam o fluxo 

negativo. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da B3 | Atualizado em 16/09/2021 

 

 

FLUXO ESTRANGEIRO NA BOLSA (PRIMÁRIO): considerando apenas 

IPOs e follow-ons, o fluxo estrangeiro na bolsa brasileira no ano é de R$ 

29,58. Destaques para o mês de fevereiro e para o mês de julho, cujos 

fluxos foram de R$ 8,72 bi e R$ 6,93 bi, respectivamente. O gráfico abaixo 

não contabiliza IPOs e follow-ons do mês de setembro. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da B3 | Atualizado em 20/09/2021 
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FLUXO ESTRANGEIRO NA BOLSA (PRIMÁRIO + SECUNDÁRIO): 

Considerando o mercado primário e secundário, o fluxo estrangeiro na 

bolsa brasileira no ano é de R$ 76,912 bilhões. 

O gráfico abaixo não contabiliza IPOs e follow-ons do mês de setembro. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da B3 | Atualizado em 20/09/2021 

 

COTAÇÃO E DESEMPENHO DE MOEDAS: A tabela mostra a última 

cotação e a performance de uma série de moedas em diferentes 

horizontes de tempo. Na última atualização, o dólar estava cotado a R$ 

5,22. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Valor PRO | Atualizado em 13/09/2021 
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Moeda Cotação Na semana No mês No ano Em 30 dias Em 12 meses

Turkish Lira 8,43                 1,85% 1,51% 13,42% -1,07% 12,92%

Chilean Peso 784,10           1,81% 1,13% 10,44% 1,11% 1,91%

Canadian Dollar 1,27                 0,95% 0,29% 2,45% 1,14% -4,01%

Australian Dollar 1,36                 0,94% -0,67% 5,49% 0,07% -1,15%

Brazilian Real 5,22                 0,93% 1,32% 0,49% -0,56% -1,96%

Swiss Franc 0,92                 0,67% 0,62% 2,50% 0,62% 1,33%

Indian Rupee 73,59              0,66% 0,81% 0,69% -0,84% 0,15%

Euro 0,85                 0,62% 0,07% 3,14% -0,03% 0,33%

Argentine Peso 98,22              0,28% 0,48% 16,83% 1,18% 31,18%

Japanese Yen 109,94           0,11% -0,10% 6,50% 0,34% 3,57%

Hong Kong Dollar 7,78                 0,08% 0,03% 0,35% -0,03% 0,39%

Saudi Arabian Riyal 3,75                 0,01% 0,00% -0,02% 0,01% -0,11%

British Pound 0,72                 -0,02% -0,65% -1,22% 0,20% -7,47%

China Renminbi 6,45                 -0,08% -0,13% -1,23% -0,38% -5,59%

Mexican Peso 19,87              -0,10% -0,96% -0,03% 0,02% -6,58%

Russian Ruble 72,80              -0,25% -0,66% -1,52% -0,67% -2,78%

S. African Rand 14,14              -0,64% -2,43% -2,37% -3,90% -15,37%
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CURVAS DE JUROS: A tabela mostra a rentabilidade dos títulos 

soberanos de cada país em cada prazo de maturidade. As células em 

vermelho representam juros nominais negativos, enquanto as células em 

verde representam juros nominais positivos. Na última atualização, um 

título público prefixado de 10 anos nos Estados Unidos remunera 1,32% 

ao ano. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Valor PRO | Atualizado em 13/09/2021 

 

 

 

Disclaimer 

As informações contidas neste material têm objetivo exclusivamente informativo e não constituem oferta de 

venda de qualquer instrumento financeiro. Esta apresentação e as informações nela contidas são estritamente 

confidenciais, para uso exclusivo de quem as recebeu, e não poderão ser divulgadas ou distribuídas a 

terceiros sem a prévia autorização formal da Meta Asset Management Ltda. (“Meta”). Ao receber esta 

apresentação, o receptor concorda em: (i) não divulgar ou disponibilizar cópias desta apresentação, 

tampouco qualquer informação aqui contida; (ii) limitar o acesso à apresentação e suas informações, ainda 

que parcialmente, apenas a pessoas que tenham a necessidade de recebê-las e exigir a observância do 

disposto acima. 

Este material e as informações aqui contidas não devem ser levadas em consideração como aconselhamento, 

jurídico, contábil ou tributário. Ao considerar as informações a respeito de performance, projeções ou 

simulações contidas aqui, os receptores devem atentar-se ao fato de que resultados passados não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros, e que não há garantia de que novos investimentos 

alcançarão resultados semelhantes. 

Projeções e/ou valores futuros de investimentos não realizados dependerão de fatores futuros e poderão 

divergir materialmente das projeções aqui apresentadas, podendo apresentar-se materialmente divergentes 

das premissas e condições aqui consideradas. Valores não realizados não devem ser considerados como 

fatos, e não há qualquer garantia de que tais resultados serão alcançados.  

Os receptores desta apresentação são encorajados a entrar em contato com a Meta a fim de discutir os 

procedimentos e metodologias, incluindo as premissas, utilizadas para calcular as informações de 

performance de investimentos, bem como qualquer outro aspecto do material aqui apresentado.  

Embora os autores deste material tenham tomado todas as precauções para assegurar que as informações 

aqui contidas não sejam falsas ou enganosas, os mesmos não se responsabilizam pela exatidão, veracidade 

ou abrangência de tais informações. 

 

 

 

País 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos 15 anos 20 anos 30 anos

Japão -0,12 -0,13 -0,12 -0,12 -0,10 -0,09 -0,08 -0,06 -0,01 0,05 0,24 0,43 0,65

Alemanha -0,74 -0,70 -0,73 -0,69 -0,64 -0,59 -0,51 -0,48 -0,42 -0,33 -0,08 -0,11 0,16

Bélgica -0,69 -0,70 -0,69 -0,64 -0,55 -0,44 -0,39 -0,28 -0,18 -0,03 0,12 0,49 0,75

França -0,64 -0,68 -0,64 -0,59 -0,43 -0,43 -0,31 -0,19 -0,10 -0,01 0,28 0,47

Dinamarca -0,58 -0,57 -0,48 -0,04

Espanha -0,61 -0,51 -0,50 -0,36 -0,19 -0,11 0,06 0,19 0,33 0,92 1,23

Itália -0,52 -0,49 -0,30 -0,18 -0,02 0,18 0,27 0,42 0,57 0,69 1,16 1,39 1,69

EUA 0,08 0,22 0,44 0,80 1,10 1,32 1,91


