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Nota  sobre o  Mercado Financeiro 

 

O mês de agosto foi um mês bastante turbulento para o mercado financeiro local. Diante de 
um quadro de inflação cada vez mais alta, riscos iminentes para a saúde das contas públicas e 
tensões políticas, a dinâmica do mercado brasileiro se descolou do que se observa no resto do 
mundo. Lá fora, apesar de uma tendência de alta das taxas de juros, não se espera um 
movimento muito forte e nem iminente. O avanço da vacinação nas principais economias e a 
manutenção de incentivos fiscais e monetários sustentam um cenário positivo para a economia 
global, apesar de ainda haver riscos no horizonte, como a variante delta, a persistência da 
inflação corrente e o fato de algumas cadeias globais de suprimentos ainda não terem 
retornado ao equilíbrio. 

No Brasil, apesar do cenário externo favorável, os resultados decepcionaram tanto na renda 
fixa quanto na renda variável. No mês, a pressão inflacionária se somou a uma cada vez maior 
desconfiança do mercado sobre a trajetória fiscal e os impactos econômicos da tensão política 
que se acentuou de maneira importante. O temor com a crise hídrica apenas contribuiu para o 
aumento da aversão a risco. Esse contexto resultou em alta das taxas de juros, performance 
negativa da bolsa e revisão para cima das expectativas de inflação e juros. 

Ressalta-se que apesar da deterioração das expectativas, o mercado enxerga um recuo da 
inflação nos próximos meses, o que poderia ajudar as curvas de juros voltarem a ceder. Com as 
altas recentes, os títulos de renda fixa estão oferecendo taxas mais adequadas para o risco 
percebido no cenário. Na renda variável, os resultados das empresas têm sido positivos, o que 
o que contribuiu para uma expectativa razoavelmente positiva para a bolsa. Olhando adiante, 
temos um cenário que sugere manutenção da volatilidade que temos vividos nos últimos 
meses. 
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