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Mercados externos recuperam o humor; política e câmbio voltam a 

ganhar atividade no Brasil 

 

ESTADOS UNIDOS E CHINA  

CPI: Nos EUA, a alta do CPI (+0,4%) acima do esperado (mesmo 

considerando que o núcleo veio em linha) manteve firme a expectativa – 

confirmada na ata da reunião do FED – do começo do tapering para 

novembro. Apesar disso, a taxa da Treasury de 10 anos terminou a 

semana praticamente constante em 1,57% a.a. Os resultados dos bancos 

do terceiro trimestre começaram a ser divulgados e a maioria veio acima 

do consenso, dando sustentação ao mercado (S&P + 2% na semana). 

Outra boa notícia foi o anúncio das vendas ao varejo de setembro em 

relação a agosto (+ 0,7% versus – 0,2% de expectativa) e ex-automóveis 

(+ 0,8% x 0,5%). 

Nossa visão: Enquanto a economia norte-americana parece nos trilhos 

em relação à recuperação, a grande preocupação mundial se volta para 

a China. Apesar da questão central da Evergrande ter saído das 

manchetes, várias empresas imobiliárias menores têm postergado o 

pagamento de dívidas, gerando desconfiança. Além disso, há o receio de 

que a crise energética afete crescimento. As sucessivas restrições à 

produção de aço pelas siderúrgicas (alto consumo de energia) no país 

são a prova dessa preocupação por parte do governo chinês.  

 

BRASIL 

POLÍTICA 

A boa notícia da semana veio do campo político. Não exatamente pelas 

votações, mas pelo menos em relação ao retorno do movimento na 

Câmara dos Deputados. 

Nossa visão: A aprovação da mudança do ICMS – agora calculado sob 

uma média do preço dos combustíveis nos últimos dois anos – pode 

ajudar na inflação, caso o petróleo continue subindo. É natural a 

reclamação dos Estados (que vão entrar no STF para derrubar a medida), 

mas cabe lembrar que, juntamente com os municípios, esses entes têm 

apresentado arrecadações recordes nos últimos meses. Além disso, o 
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Presidente Arthur Lira marcou para a semana que entra a votação da MP 

dos Precatórios, que irá adiar o pagamento de grande parte do passivo 

para 2022, abrindo espaço para o reforço nos programas de Auxílio 

Emergencial e do Bolsa Família (com o novo nome Auxílio Brasil), 

respeitando a limitação do teto de gastos. Por mais que essa postergação 

do pagamento de precatórios seja uma “pedalada”, acreditamos que o 

mercado irá melhorar o humor, dado o alto grau de pessimismo fiscal 

vigente.    

O grande problema, porém, continua sendo o Senado, onde o Governo 

parece ter pouca força para aprovar qualquer coisa. Desde a sabatina de 

André Mendonça para o STF até a Reforma Tributária, os projetos 

importantes parecem não andar. A PEC dos precatórios, se aprovada na 

Câmara, pode ter o mesmo destino.    

 

INFLAÇÃO E CÂMBIO 

IGP: O IGP-10 de outubro fechou em - 0,31%, puxado pelo IPA negativo 

de 0,77%, que teve a queda do minério de ferro como principal 

componente. Outra boa notícia para a inflação na semana foi, depois de 

muito tempo, a queda de 1,5% do dólar em relação ao Real.     

Nossa visão:  O declínio da inflação ao atacado possui o potencial de 

ajudar na contenção dos preços no varejo. Os IGPs têm vindo negativos 

e a atividade começando a fraquejar pode colaborar para índices no 

varejo menos salgados. O câmbio mais valorizado também tem esse 

papel, mas aqui cabe um comentário: Além dos leilões tradicionais e 

aqueles para atender o “overhedge” de final de ano, o Banco Central fez 

na semana duas vendas extras de swap cambial, no valor total de US$ 2 

bilhões. Por mais que a autoridade monetária alegue (como de costume 

histórico) que só faz esse tipo de operação quando percebe um 

disfuncionalidade no mercado, fica totalmente claro que o atual nível de 

dólar começa a incomodar o BC. Inclusive o segundo leilão foi avisado 

com o mercado fechado na quinta-feira (portanto, sem a característica 

presente de disfuncionalidade). Enfim, nesse final de ano parece que 

todas as armas são importantes para garantir a ancoragem do IPCA 2022.  

 

ATIVIDADE ECONÔMICA 

IBC-BR: O Banco Central divulgou na sexta-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 

decrescimento da atividade econômica de 0,15% em agosto, na 



3 
 

 
www.metaasset.com.br 

comparação mês contra mês, totalizando um crescimento de 4,7% na 

visão ano contra ano. Ambos os números vieram abaixo do consenso de 

mercado, de 0% e 4,9%, respectivamente. 

Com esse resultado, o IBC-Br se encontra 0,2% acima do nível pré- 

pandemia (fevereiro/20), concedendo um viés negativo para o 

crescimento do PIB do quarto trimestre. 

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

contra mês. 

 

                                                            Fonte: IBGE 

 

SETOR DE SERVIÇOS: Foram divulgados na terça feira (dia 14) os dados 

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

indicador apresentou um crescimento de 0,5% na comparação mês 

contra mês. Destacamos novamente no índice a performance dos 

serviços às famílias, puxado pelo desempenho do segmento de 

alojamento e alimentação. 

A performance positiva do setor de serviços nos últimos cinco meses 

pode ser explicada 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. 

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

vistas abaixo. 
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Nossa visão: O indicador da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de 

agosto veio levemente acima do esperado. Diferentemente da produção 

industrial e das vendas no varejo, o segmento de serviços mostra uma 

dinâmica de recuperação, já chegando em 4,6% acima do nível pré-

pandemia. Inclusive, o desempenho da PMS ajuda a explicar o porquê da 

queda tão forte no varejo em agosto (pessoas trocando consumo de bens 

por serviços).  Para frente, não esperamos grandes altas na PMS, mas sim 

uma rotação entre as próprias categorias dentro do índice.    

 

EXPECTATIVAS 

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

nova alta da estimativ para o IPCA em 2021, de 8,59% para 8,69%. Para 

2022, projeta-se 4,18%. A previsão para a taxa Selic de 2021 se manteve 

em 8,25% na revisão semanal, e em 8,75% para 2022. Por último, foi 

levemente reduzida a projeção de crescimento do PIB em 2021 de 5,04% 

para 5,01%, e de 1,54% para 1,50% em 2022. 

 

 

Peso no Índice ago/21 jul/21 jun/21

Setor de Serviços (Total) 0,5 1,1 1,8

Serviços às famílias 8% 4,1 3,8 6,4

Alojamento e alimentação 4,5 4,4 6,7

Outros -0,3 0,9 2,9

Serviços de informação e comunicação 31% 1,2 -0,4 2,6

TI e Telecomunicações 1,2 0,4 1,4

Audiovisuais, edição e notícias 2,1 -11,6 18,8

Serviços profissionais e administrativos 23% -0,4 0,6 1,5

Técnico-profissionais -6,8 4,4 1,3

Administrativos complementares 0,4 -0,6 1,2

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

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

Transporte aquaviário -2,3 4,4 0,3

Transporte aéreo 7,4 -7,8 18,9

Armazenagem e correio 1,2 -0,2 -3,5

Outros serviços 7% 1,5 -0,5 2,4

Setor de Serviços mês x mês %

Há 1 semana Hoje Há 1 semana Hoje

PIB 5,04% 5,01% 1,54% 1,50%

IPCA 8,59% 8,69% 4,17% 4,18%

Selic 8,25% 8,25% 8,75% 8,75%

2021 2022

Boletim Focus - Expectativas de Mercado
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SETORIAL 

ÓLEO E GÁS: O cenário de crise energética global tem aquecido o 

mercado de petróleo. O Brasil não é exceção e sofre impactos no nível 

de preços da nossa economia (especialmente em virtude do “efeito 

cascata”) e nos lucros potenciais das companhias listadas do setor. 

As cotações do Brent já acumulam alta de 5,6% em outubro. A elevação 

do preço do gás natural (que também afeta parte da matriz de geração 

térmica brasileira, com reflexos nas contas de luz), e a escassez de carvão 

na China, estão aumentando a demanda mundial por derivados de 

petróleo em processos produtivos. A escassez de oferta resultou em 

alterações nas projeções de equilíbrio de mercado da commodity pela 

Agência Internacional de Energia (IEA). A entidade vê a produção global 

aumentando para suprir a demanda, a partir de uma flexibilização do 

acordo de restrição da oferta dos países exportadores de petróleo. 

Apesar de ainda termos um cenário de escassez em 2021 em virtude 

desses choques, o que tende a pressionar os preços no curto prazo, o 

mercado tende a se equilibrar novamente em 2022 com o aumento da 

produção. Pelas projeções da Agência Internacional de Energia (IEA), a 

oferta global superará a demanda no ano que vem. 

 

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (IEA) 

 

No ano, a alta do Brent é de 63,7%, que se torna ainda mais relevante 

quando denominada na moeda brasileira (73,2%). 

Milhões de barris / dia

Antes 90,8 96,3

Projeção de acréscimo esperado 5,5 +6,1% 3,3 +3,4%

Depois 96,3 99,6

Milhões de barris / dia

Antes 92,6 95,3

Projeção de acréscimo esperado 2,7 +2,9% 6,2 +6,5%

Depois 95,3 101,5

20222021

2021 2022

Demanda Global por Petróleo (IEA)

Oferta Global por Petróleo (IEA)
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Fonte: Quantum Axis. Última atualização: 14/10/2021 

 

Apesar do Brent sempre ter se mostrado sensível à variação do dólar, são 

inúmeras as variáveis que afetam suas cotações. Levando em 

consideração que é o câmbio quem afeta as commodities (e não o 

contrário), temos que a correlação entre Real/Dólar e Brent é de -0,17 no 

ano, -0,01 nos últimos 3 anos e de -0,02 nos últimos 5 anos. Em outras 

palavras, a “culpa do câmbio” (e, portanto, das instituições brasileiras, 

conforme temos comentado) pelos altos preços dos postos de gasolina 

existe, mas é menos importante do que os choques de mercado pelos 

quais a commodity está passando. 
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Fonte: Quantum Axis. Última atualização: 14/10/2021 
 
Assim sendo, por mais que o cenário de depreciação cambial que 

vivemos em 2021, a despeito de seguidas elevações dos juros pelo 

Banco Central, possa ter afetado de forma relevante a gasolina e outros, 

as causas estão mais relacionadas a um contexto internacional. O preço 

de tela se mostra mais sensível ao dólar no curto prazo, mas sem 

relevância no longo prazo, e será, na verdade, uma função dos diversos 

choques de mercado internacionais, como os que ocorrem no panorama 

atual, uma vez que as commodities são o que chamamos em economia 

de bens tradables (amplamente comercializados no mundo). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano -0,17

3 anos -0,01

5 anos -0,02

Correlação US Dollar DXY vs Brent
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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. 

 


