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BRASIL 

REUNIÃO DO COPOM: O principal evento nacional da semana foi a 

reunião do COPOM que, conforme amplamente esperado, elevou a taxa 

Selic para 6,25% ao ano. O BC reafirmou que deve continuar seguindo o 

plano de voo em relação ao ritmo de 100 pontos-base, pelo menos para 

o próximo encontro. O grande ponto de atenção encontrado no 

comunicado foi a discrepância entre o IPCA 2022 projetado pelo BC 

(3,7%) com o estimado pelo mercado no Boletim Focus (após sucessivas 

altas, encontra-se em 4,1%). Além disso, pela primeira vez o BC mostrou-

se explicitamente mais preocupado com a atividade, objetivo secundário 

do regime de metas. 

Nossa visão: A combinação entre a decisão e o teor do comunicado 

seguiu uma linha mais dovish. O BC não foi incisivo no “whatever it takes” 

(subir o juro até o nível necessário, não importando o patamar”). A 

previsão de 3,7% a.a. de IPCA para 2022 está bem próxima à meta de 

3,5% a.a., mesmo depois de um IPCA de 2021 que deve fechar ao redor 

de 8,5% anuais. O BC parece não dar a mesma importância para, por 

exemplo, o IPCA-15 de 1,14% de setembro (a maior leitura para o mês 

desde 1994) divulgado na última sexta-feira. Mais assustador foi a média 

dos núcleos, que atingiu 0,80% perante um índice de difusão de 69%. A 

curva de juros empinou após a decisão, em que o COPOM pode ter 

perdido a oportunidade de acelerar o ritmo da elevação da taxa SELIC 

para 125 pontos-base com o objetivo de conter as expectativas que 

parecem desancoradas. 

No lado fiscal, que também influencia a decisão do COPOM, nessa 

semana foi costurado um acordo entre Câmara, Senado e Paulo Guedes 

para o pagamento de R$ 40 bilhões de precatórios no orçamento de 

2021 (abaixo do limite do teto) e a postergação dos R$ 50 bilhões 

restantes para 2022/23. A boa notícia é que parece que a questão está 

avançando. A má notícia consiste na saraivada de críticas que o Governo 

vem sofrendo por conta dessa “pedalada”. Decisão muito difícil que 

ainda demandará muita costura política. 
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IPCA-15: Divulgado na sexta feira (24), o IPCA-15 para o mês de 

setembro foi de 1,14% na comparação mensal, acima do consenso de 

mercado (1,04%) e do registrado no mês de agosto (0,89%). Na 

comparação anual, o IPCA-15 chegou a 10,05%. Como podemos ver na 

tabela abaixo, o principal motivo para a aceleração do índice na 

comparação com agosto foram os preços de mercado, no qual os três 

segmentos apresentaram alta na comparação mensal. Por conta disso, o 

núcleo da inflação apresentou crescimento de 0,80% na comparação 

mensal, totalizando 6,48% nos últimos doze meses. O índice de difusão 

foi de 69%, e a perspectiva para o IPCA de setembro está próxima de 

1,25%. 

 

Nossa visão: O IPCA-15 divulgado foi mais um dado a refletir a pressão 

inflacionária advinda da reabertura econômica, fazendo com que os 

agentes econômicos questionassem suas premissas de desaceleração da 

inflação a partir do mês de setembro, o que fez com que muitas 

instituições financeiras elevassem novamente suas projeções de IPCA 

para o final do ano. O Banco Central agora busca controlar as 

expectativas, para que estas não continuem a contaminar a inflação de 

2022, ameaçando novamente a meta de 3,5% a.a. 

 

 

 

Inflação

set/21 ago/21

IPCA-15 1,14% 0,89%

Preços Administrados 1,49% 1,44%

Combustíveis 2,71% 2,26%

Eletricidade 3,61% 5,00%

Telecomunicações 0,27% 0,25%

Transporte Público 0,18% 0,26%

Saúde 0,17% -0,28%

Outros 0,00% -0,08%

Preços de Mercado 1,01% 0,69%

Alimentação doméstica 1,51% 1,29%

Bens Industriais 1,10% 0,94%

Serviços 0,74% 0,29%

Índice de Difusão 69% 73%

Alimentação doméstica 68% 73%

Serviços Essenciais 65% 78%

Bens Industriais 83% 93%

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

nova alta da projeção para o IPCA em 2021, de 8,35% para 8,45%. As 

previsões para a taxa Selic de 2021 e 2022 foram mantidas em 8,25% e 

8,50%, respectivamente. Por último, a projeção de crescimento do PIB 

em 2021 a permaneceu em 5,04%, e foi revisada para baixa a projeção 

de PIB em 2022, e de 1,63% para 1,57%. 

 

INTERNACIONAL 

REUNIÃO DO FED: Começando pela decisão da autoridade monetária 

norte-americana, a opção pela manutenção do juro básico na faixa de 0-

0,25% era mais do que esperada, ficando a atenção focada nos sinais de 

previsão do futuro contidos no comunicado e no discurso de Jerome 

Powell. A primeira informação aguardada era uma estimativa mais 

concreta em relação ao começo do tapering (desaceleração da recompra 

de US$ 120 bilhões no mercado pelo FED). O presidente do FED indicou 

que provavelmente em novembro esse processo terá início, se 

estendendo até meados de 2022. Além disso, metade dos membros do 

FED já esperam uma elevação do FED fund rate em 2022 e praticamente 

todos apontam que de 2023 esse movimento não passa. A média das 

previsões apontou para um juro básico de 1% a.a. para 2023 e 1,8% a.a. 

para 2024. 

Nossa visão: A fala de Jerome Powell surpreendeu pela assertividade 

em relação ao tapering e a despreocupação em relação à alta inflação 

corrente (vista como transitória, apesar do núcleo estar em elevados 3,7% 

a.a). Ele chegou a dizer que nem um mercado de trabalho mais fraco seria 

capaz de mudar a opinião do FED sobre o momento do tapering. Porém, 

a grande novidade da reunião veio da divisão dos demais participantes 

do encontro quanto à data provável do começo da elevação de juros – 

2022 voltou para o cenário. Acreditamos que uma contração gradativa 

da política monetária norte-americana pode amenizar os efeitos da 

queda de liquidez na economia internacional, que potencialmente pode 

afetar a economia real e de ativos. 

EVERGRANDE: Outro destaque vindo do exterior foi o desdobramento 

do caso Evergrande, maior empresa incorporadora da China, que 

emprega 200 mil pessoas e tem uma dívida aproximada de US$ 300 

bilhões. A pandemia e a desaceleração da economia chinesa minaram a 

gigante imobiliária, que se vê em apuro financeiro.  No mercado de 

dívida, as cotações já precificam 75% de chances de default as ações são 

negociadas a US$ 0,25. Há a expectativa de que o Governo chinês, que 

já está injetando dinheiro no mercado, possa resgatar e estatizar a 

empresa, encaminhando a solução para o problema. A Evergrande se 
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encontra na categoria de “too big to fail (grande demais para quebrar)”, 

dado que o setor de construção civil responde por 27% do PIB chinês.  

Nossa visão: Seria uma verdadeira tragédia econômica para o mundo 

se nesse momento a economia chinesa submergisse por conta dos 

efeitos da falência desorganizada de uma empresa de tal tamanho. A 

avant première do que poderia acontecer pôde ser vista na forte queda 

no preço dos metais, notadamente do minério de ferro e do aço, 

arrastando para baixo as cotações das ações das empresas mineradoras 

e siderúrgicas. A intervenção do Governo chinês faria todo sentido, mas 

todo o cuidado é pouco no acompanhamento desse problema que 

pode afetar diretamente o Brasil, dado que a China é uma grande 

compradora de produtos brasileiros, notadamente commodities. A 

aversão a risco global para os mercados financeiros também afetaria 

diretamente os países emergentes. 

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

MSCI ACWI (índice global de ações) apresentou alta de 29,2%, enquanto 

o MSCI EEM (índice de bolsas emergentes) mostrou valorização de 13,5% 

e o EWZ (índice da bolsa brasileira) desvalorizou -31,2%. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da Quantum Axis | Atualizado em 24/09/2021 
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FLUXO NA BOLSA POR TIPO DE INVESTIDOR (MERCADO 

SECUNDÁRIO): fluxo estrangeiro spot na bolsa se aproxima de negativos 

R$ 3,5 bi no mês de setembro. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da B3 | Atualizado em 23/09/2021 

 

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 23/09/2021 
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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$ 73,175 bilhões. 

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

 

Fonte: Elaboração própria com dados da B3 | Atualizado em 23/09/2021 

 

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 27/09/2021 
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Moeda Cotação Na semana No mês No ano Em 30 dias Em 12 meses

S. African Rand 15,07            2,29% 4,02% 4,08% 2,43% -12,00%

Turkish Lira 8,85              2,12% 6,52% 19,02% 5,94% 15,44%

Japanese Yen 110,89          1,34% 0,76% 7,43% 1,02% 5,04%

Chilean Peso 796,10          0,95% 2,67% 12,12% 1,70% 1,07%

Brazilian Real 5,34              0,32% 3,71% 2,86% 2,64% -3,97%

Argentine Peso 98,68            0,31% 0,95% 17,37% 1,23% 30,25%

Indian Rupee 73,88            0,29% 1,20% 1,07% 0,61% 0,24%

Euro 0,85              0,26% 0,94% 4,04% 0,86% -0,56%

Saudi Arabian Riyal 3,75              0,15% 0,11% 0,09% 0,11% 0,01%

Mexican Peso 20,13            0,02% 0,32% 1,25% -0,34% -9,84%

Swiss Franc 0,93              -0,02% 1,33% 3,23% 1,76% -0,08%

Hong Kong Dollar 7,78              -0,03% 0,09% 0,40% -0,03% 0,45%

China Renminbi 6,46              -0,05% 0,03% -1,07% -0,14% -5,30%

Australian Dollar 1,38              -0,13% 0,67% 6,91% 0,62% -3,15%

British Pound 0,73              -0,32% 0,34% -0,24% 0,47% -6,87%

Russian Ruble 72,64            -0,97% -0,85% -1,71% -0,77% -6,98%

Canadian Dollar 1,27              -1,12% 0,34% 2,50% 0,39% -5,39%
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -0,12 -0,12 -0,11 -0,09 -0,08 -0,06 -0,04 0,00 0,06 0,25 0,46 0,69

Alemanha -0,73 -0,67 -0,69 -0,64 -0,55 -0,48 -0,40 -0,37 -0,30 -0,21 0,05 0,02 0,27

Bélgica -0,70 -0,71 -0,67 -0,58 -0,48 -0,35 -0,29 -0,17 -0,06 0,10 0,26 0,61 0,88

França -0,64 -0,69 -0,62 -0,55 -0,35 -0,33 -0,19 -0,07 0,04 0,13 0,41 0,60

Dinamarca -0,58 -0,58 -0,43 0,09

Espanha -0,58 -0,46 -0,45 -0,30 -0,12 -0,04 0,15 0,28 0,43 1,01 1,31

Itália -0,44 -0,47 -0,27 -0,13 0,05 0,28 0,37 0,53 0,69 0,81 1,27 1,50 1,77

EUA 0,08 0,29 0,56 0,98 1,29 1,50 2,02
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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. 

 

 

 


