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ESTADOS UNIDOS 

CURVA DE JUROS NORTE-AMERICANA:  a curva de juros norte-

americana começou a abrir, em um efeito retardado do anúncio do 

tapering na semana anterior. Os juros de 10 anos chegaram a bater 

rapidamente a casa de 1,55% ao ano, assustando os investidores que 

começaram a fugir de ativos de risco. As bolsas sofreram também, além 

do Real ter se desvalorizado (fortalecimento do dólar no mundo). Ao 

longo da semana, a curva de juros retrocedeu nos EUA, trazendo alguma 

recuperação aos ativos. 

Nossa visão: a elevação das treasuries longas nos EUA arrasta para cima 

todas as curvas de juros no mundo. As ações mais prejudicadas são as de 

duration maior em termos de fluxo de caixa, como dos setores de 

shoppings, imobiliário e consumo cíclico. Tudo que não poderia 

acontecer para as bolsas nesse momento, mormente a brasileira e as dos 

mercados emergentes, seria uma subida abrupta das taxas norte-

americanas, já que uma normalização para patamares de equilíbrio será 

inevitável ao longo do tempo. O agravante é que tal movimento pega o 

Brasil em um momento muito frágil de questionamento de contas 

públicas, o que já tem afetado a curvas de juros local. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Valor PRO | Atualizado em 04/10/2021 

 

BRASIL 

POLÍTICA MONETÁRIA 

ATA DO COPOM E RELATÓRIO DE INFLAÇÃO: a divulgação dos dois 

documentos esclareceu com mais precisão a visão do Banco Central em 

relação aos próximos passos de política monetária. A ata transmitiu a 

ideia de que o atual nível de taxa de juros real já está em “terreno 

contracionista”, mas que o objetivo é levar a mesma para um nível 

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 -0,10 -0,08 -0,06 -0,04 0,00 0,05 0,24 0,43 0,67

Alemanha -0,71 -0,70 -0,70 -0,64 -0,57 -0,48 -0,41 -0,36 -0,29 -0,20 0,05 0,02 0,27

Bélgica -0,67 -0,70 -0,66 -0,59 -0,48 -0,35 -0,28 -0,17 -0,05 0,11 0,28 0,63 0,90

França -0,64 -0,68 -0,62 -0,56 -0,35 -0,33 -0,19 -0,06 0,05 0,15 0,42 0,62

Dinamarca -0,62 -0,63 -0,46 0,06

Espanha -0,58 -0,47 -0,46 -0,32 -0,11 -0,03 0,15 0,31 0,45 1,07 1,34

Itália -0,44 -0,47 -0,28 -0,12 0,06 0,30 0,39 0,56 0,72 0,85 1,31 1,53 1,80

EUA 0,08 0,28 0,51 0,96 1,29 1,50 2,07
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“significativamente contracionista”. No Relatório de Inflação, a autoridade 

monetária revelou que o patamar de juros reais que considera de 

equilíbrio atinge 3% a.a. A grande diferença das projeções do Banco 

Central em relação ao mercado está no IPCA 2022 (4,1% a.a do mercado 

versus 3,7% a.a do BC) e no crescimento do PIB 2022 (1,6% do mercado 

versus 2,1% do BC). 

Nossa visão: o Banco Central tirou a impressão dovish que havia passado 

no comunicado pós-decisão do COPOM. No entanto, há uma clara 

oposição nas estimativas de mercado (menos crescimento e mais 

inflação) e do Banco Central (mais crescimento e menos inflação). O 

cenário da autoridade monetária é, portanto, muito mais benigno, isso 

tudo com o modelo baseado na taxa SELIC terminal de 2021 de 8,25% 

a.a em 2021 e 8,50% a.a em 2022. Cabe ressaltar que assistimos 

recentemente a uma série de agentes do mercado financeiro revisar o 

final do ciclo de elevação da taxa SELIC para níveis acima de 9% ao ano. 

Os próximos meses dirão quem está correto. O BC, por um lado, repetiu 

o mantra de que levará a taxa SELIC até o ponto necessário para trazer o 

IPCA 2022 e 2023 para a meta; por outro, ao afirmar que 6,25% ao ano já 

cai um “terreno contracionista” (levando em conta uma taxa de juros real 

de equilíbrio de 3% a.a), os documentos passam a impressão de que hoje 

estão considerando a taxa SELIC de 9% a.a ao final do ciclo como um teto, 

enquanto grande parte do mercado vê esse número como um piso. 

Nossa opinião é que, até o final do ano, os números do Banco Central 

vão se aproximar das projeções atuais dos agentes e não o inverso.  Em 

outras palavras, a taxa SELIC deve caminhar para 9,25% ao ano e o 

crescimento do PIB não deve passar de 1,5% em 2022. 

 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

INFLAÇÃO E CONTAS PÚBLICAS: foram anunciados três números 

importantes para a economia do Brasil. O IGP-M revelou uma deflação 

de 0,64% no mês de setembro, com o IPA (-1,21%) sendo puxado pelo 

IPA Industrial (-2,02%), que por sua vez foi bastante influenciado pela 

queda nas cotações do minério-de-ferro. Já nas contas públicas, tivemos 

a boa notícia do superávit primário de R$ 16 bilhões em agosto, 

virtualmente zerando a conta no ano, enquanto o déficit nominal chega a 

6% do PIB. 

Nossa visão: nem só de más notícias vive o mercado brasileiro. O IGP-M, 

após longos meses de alta pressionando a inflação também no varejo, 

começa a dar sinais de arrefecimento, o que é uma boa notícia no front 

de combate à pressão no IPCA. Já o bom resultado nas contas públicas 

pode ser atribuído ao excelente desempenho de estados e municípios, 

muito por conta do impacto altista da inflação nos impostos vis a vis o 
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congelamento de salários do setor público. Nos últimos doze meses, o 

Brasil viveu um déficit primário de 1,6% do PIB, mas que vem claramente 

desacelerando sobretudo pela forte elevação na arrecadação, dado o 

efeito combinado de mais crescimento e inflação. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD): a 

taxa de desemprego brasileira reduziu 0,3% na comparação mensal de 

julho contra junho, segundo dados divulgados pelo IBGE. Com isso, 

temos a taxa de desemprego nacional em 13,7% (13,6% se ajustada 

sazonalmente), resultado melhor do que a expectativa do mercado para 

o mês. 

Vimos um crescimento de quase 1,2 milhões de empregos na 

comparação mensal, dos quais 580 mil foram criados pelo setor de 

serviços. Apesar da forte recuperação recente, o número de empregados 

ainda se encontra abaixo do nível pré-pandemia (93 milhões em fevereiro 

de 2020). Observamos também uma expansão na força de trabalho, 

assim como na taxa de participação (0,6 pontos percentuais na 

comparação mensal).  

A tabela abaixo, sazonalmente ajustada, mostra o panorama do 

mercado de trabalho nos últimos três meses, com os dados citados. 

Vale ressaltar que a Taxa de Participação é calculada como a razão 

entre a População Economicamente Ativa (PEA) e a População em 

Idade Ativa (PIA). A PEA é calculada como a soma da população 

ocupada e desocupada, enquanto a PIA compreende toda a 

população com 15 ou mais anos de idade. 

 

                                                                            Fonte: IBGE 

Nossa visão: assim como exposto em relatórios anteriores, o dado 

divulgado corrobora e reforça nossa expectativa positiva para o mercado 

de trabalho, que deverá ser continuamente refletida nas próximas 

divulgações. 

 

mai/21 jun/21 jul/21

Taxa de Desemprego (%) 14,1% 13,9% 13,6%

Taxa de Participação (%) 57,5% 58,3% 58,9%

Força de Trabalho 102,0 103,2 104,4

Emprego 87,6 88,9 90,3

Desemprego 14,5 14,4 14,2

PNAD sazonalmente ajustada (em milhões)
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CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED): 

foram divulgados pelo Ministério da Economia os dados do Caged para 

o mês de agosto. Estes reportaram uma adição líquida de 372 mil 

empregos de carteira assinada no mês, resultante de 1,71 milhões de 

admissões e 1,45 milhões de desligamentos. Esse resultado veio acima 

do consenso de mercado, que girava em torno de 315 mil vagas criadas. 

Responsável por 767 mil admissões e 126 mil empregos criados de forma 

líquida, o setor de serviços foi mais uma vez o principal destaque, 

seguido pelos setores de varejo (68 mil) e indústria (39 mil). 

Nossa visão: o resultado de agosto corrobora a tendência positiva para 

a atividade econômica no setor formal, e reforça uma continuidade de 

adições de emprego nos próximos meses, novamente puxada pelo setor 

de serviços. 

 

EXPECTATIVAS 

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

nova alta da projeção para o IPCA em 2021, de 8,45% para 8,51%. Para 

2022, projeta-se 4,14%. As previsões para a taxa Selic de 2021 e 2022 se 

mantiveram em 8,25% na revisão semanal. Por último, foi mantida a 

projeção de crescimento do PIB em 2021 a 5,04%, assim como a projeção 

de PIB em 2022, estável em 1,57%. 

 

 

SETORIAL 

ENERGIA ELÉTRICA: no final da semana passada, a Copel recebeu de 

seu controlador, o Estado do Paraná, um manifesto de que este não 

pretende mais diminuir posição em conjunto à venda realizada pelo 

BNDES na iminitente oferta secundária de ações. Além disso, consta que 

o Estado se sujeitará a um período de lock-up até o final de 2022. Apesar 

da notícia parecer negativa, o comunicado também diz que o Estado 

convocará Assembleia Geral Extraordinária a fim de reformar o Estatuto, 

permitindo que a migração para o nível 2 ocorra independentemente da 

liquidação da oferta. O Estado do Paraná necessitava vender a ação pelo 

valor patrimonial.  Em nossa visão, o comunicado é positivo pois funciona 

como um catalisador para o papel, acelerando o processo de 

aperfeiçoamento da governança corporativa. De tal forma, a tendência é 

2021 2022

PIB 5,04% 1,57%

IPCA 8,51% 4,14%

Selic 8,25% 8,50%

Boletim Focus
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que as UNITs tendam a ser mais negociadas com o tempo, concentrando 

a liquidez da companhia neste papel. 

 
ACOMPANHAMENTO DE MERCADOS 
 
DESEMPENHO DOS ÍNDICES DE AÇÕES (em US$): desde o início de 

2020, o MSCI ACWI (índice global de ações) apresentou alta de 26,2%, 

enquanto o MSCI EEM (índice de bolsas emergentes) mostrou 

valorização de 11,8% e o EWZ (índice da bolsa brasileira) desvalorizou -

31,2%. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da Quantum Axis | Atualizado em 04/10/2021 

 

FLUXO NA BOLSA POR TIPO DE INVESTIDOR (MERCADO 

SECUNDÁRIO): fluxo estrangeiro spot na bolsa fechou mês de setembro 

em R$ 4,84 bilhões. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da B3 | Atualizado em 04/10/2021 

 

26,2%

11,8%

-31,2%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40% ACWI EMM EWZ

5,04

11,89

-0,86 -0,49
-3,88 -3,00

2,36

-3,81
-0,33

-19,42

-2,29

2,46

-7,65 -8,41

-13,84

5,94

-9,21

1,07

23,56

-6,78
-4,61

7,02

12,20

16,63

-8,25

7,35

-4,84

-30

-20

-10

0

10

20

30

jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21

R
$

 b
il

h
õ

e
s

Pessoa Física Institucional Estrangeiro



6 
 

 
www.metaasset.com.br 

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 04/10/2021 

 

FLUXO ESTRANGEIRO NA BOLSA (PRIMÁRIO + SECUNDÁRIO): 

considerando o mercado primário e secundário, o fluxo estrangeiro na 

bolsa brasileira no ano é de R$ 71,85 bilhões. 

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

 

 

Fonte: Elaboração própria com dados da B3 | Atualizado em 04/10/2021 
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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$ 

5,41.  

As altas tendem a ser amenizadas pelo Banco Central, que fez leilão extra 

de swap cambial na semana passada, em aceno ao mercado de que o 

nível de R$ 5,50 por dólar parece incomodar como combustível para a 

inflação. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Valor PRO | Atualizado em 04/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeda Cotação Na semana No mês No ano Em 30 dias Em 12 meses

Mexican Peso 20,57            2,33% -0,28% 3,50% 3,26% -4,83%

Chilean Peso 805,05          1,54% -0,63% 13,41% 5,04% 2,04%

Indian Rupee 74,30            0,64% 0,06% 1,65% 1,80% 1,33%

Euro 0,86              0,57% -0,48% 4,66% 2,18% 0,77%

British Pound 0,73              0,54% -1,16% 0,33% 1,78% -5,12%

Brazilian Real 5,41              0,42% -0,52% 4,26% 4,32% -4,77%

Turkish Lira 8,85              0,40% -0,34% 19,07% 6,37% 14,13%

Argentine Peso 98,90            0,35% 0,16% 17,63% 1,06% 28,72%

S. African Rand 14,97            0,29% -0,54% 3,35% 4,74% -9,07%

Japanese Yen 111,08          0,12% -0,33% 7,62% 1,28% 5,29%

Hong Kong Dollar 7,79              0,05% 0,01% 0,43% 0,20% 0,47%

Saudi Arabian Riyal 3,75              -0,01% -0,01% -0,03% 0,00% -0,11%

Russian Ruble 72,52            -0,09% -0,27% -1,88% -0,37% -7,19%

Swiss Franc 0,92              -0,11% -0,82% 2,91% 1,26% 0,73%

China Renminbi 6,45              -0,17% 0,00% -1,32% -0,11% -5,08%

Australian Dollar 1,37              -0,21% -0,93% 6,52% 3,18% -1,67%

Canadian Dollar 1,26              -0,50% -0,96% 1,72% 0,31% -5,49%
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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. 

 


