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País Indicadores Data Realizado

BRA Índice de Evolução do Emprego (CAGED) Terça-feira, 28 de julho de 2020 -

BRA Transações Correntes e IED Terça-feira, 28 de julho de 2020 -

BRA Taxa de Desemprego quarta-feira, 29 de julho de 2020 -

EUA Estoques de Petróleo Bruto quarta-feira, 29 de julho de 2020 -

EURO Confiança do Consumidor e empresas quinta-feira, 30 de julho de 2020 -

EURO Expectativas de inflação quinta-feira, 30 de julho de 2020 -

EUA Pedidos de Seguro Desemprego quinta-feira, 30 de julho de 2020 -

EUA PIB Trimestral (Q2) quinta-feira, 30 de julho de 2020 -32,9%

EUA Índice de Preços do PIB quinta-feira, 30 de julho de 2020 -

BRA IGP-M (Julho) quinta-feira, 30 de julho de 2020 -

CHINA PMI quinta-feira, 30 de julho de 2020 -

EURO IPC sexta-feira, 18 de julho de 2020 -

EURO PIB (Q2) (França, Alemanha, Espanha) sexta-feira, 18 de julho de 2020 12,1%



Internacional: PIB
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UE Alemanha França Espanha EUA China

PIB dos EUA apresentou a maior queda desde a grande depressão. Na zona do Euro, a queda também foi a mais forte
desde o início de calculo do indicador, com a maior queda registrada na Espanha (18,5%), seguida por Portugal (14,1%),
França (-12,4%) e Itália (12,4%). Mesmo na Alemanha, país bem relativamente bem sucedido no controle da pandemia,
a retração foi de -10%, a maior desde o Inicio das medições trimestrais em 1970 (4,7% em T1/2019 era o recorde).



Mercado de Trabalho: CAGED

Comentário Arazul Capital: Os números do mercado de trabalho formal seguem indicando melhora. A destruição líquida de
postos de trabalho observada no mês de junho foi muito menos intensa que a do mês de maio, surpreendendo positivamente o
mercado. Chamamos atenção, no entanto, para a associação desse resultado com os benefícios concedidos aos trabalhadores
formais em função da pandemia, bem como o caráter eventual dos mesmos, o que nos deixa cautelosos a respeito da manutenção
dessa tendência no futuro.



Mercado de Trabalho: PNAD COVID

Comentário Arazul Capital: A taxa de desemprego ainda pode aumentar com o aumento do número de falências e caso o número de
pessoas que estão fora do mercado decidam voltar a procurar emprego também se eleve.



Inflação: IPCA vs IGP-M

Valor

“Enquanto o IPCA reflete uma demanda reprimida por parte dos consumidores, Matérias Primas e Insumos Industrializados
são cotados em dólar. Os bens industriais subiram apenas 0,27% em 12 meses enquanto os preços industriais ao produtor
avançaram 6,18%. Combustíveis também tem pesos diferentes nos dois indicadores, enquanto a Gasolina automotiva
aumentou 38,2% no IPA, no IPCA a alta foi de apenas 3,24%.”



Na segunda quinzena de jun/20,
62,4% das empresas não
financeiras em funcionamento
reportaram que a pandemia do
Covid19 teve um efeito negativo
sobre suas atividades. Uma
redução de 7.6 p.p em relação
ao reportado na quinzena
imediatamente anterior.

A Pesquisa Pulso Empresa tem como objetivo estimar os impactos da pandemia da COVID-19 nas empresas não
financeiras representativas das atividades de Indústria, Construção, Comércio e Serviços.
A periodicidade da pesquisa é quinzenal. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para
Brasil e Grandes Regiões, por atividades econômicas (Indústria, Construção, Comércio e Serviços), segundo faixas de
porte de empresas: até 49 pessoas ocupadas; de 50 a 499 pessoas ocupadas; e 500 ou mais pessoas ocupadas. Na
primeira quinzena, as perguntas eram referentes ao período anterior à Pandemia.

Fonte: IBGE
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O impacto negativo foi maior nas empresas de pequeno porte, com até 49
funcionários. E quando desagregado por setor, afetou principalmente as
empresas do setor de serviços, seguido das empresas do setor de comércio
em geral.
Em ambas as análises, houve uma redução do efeito negativo reportado
pelas empresas na segunda quinzena de jun/20 em relação à primeira.
Quando os dados são desagregados por região geográfica, no entanto, a
região Nordeste foi a única em que houve aumento da proporção de
empresas que reportaram um efeito negativo da pandemia do Covid19
sobre suas atividades na segunda quinzena de jun/20 em relação à primeira.
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Efeito negativo por tamanho da empresa
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Contas Públicas

Comentário Arazul: O deficit primário de 188 bi foi o maior já registrado em um único mês desde o início da série histórica.
Isso reforça a visão de que a dívida pública pode alcançar cerca de 98% do PIB em 2020 (Atualmente em 85,5%). Esse cená-
rio de deterioração fiscal pode elevar o risco país e levar o país a um aumento dos juros no médio e longo prazo para possi-
bilitar o financimanto da máquina pública.



Diagnóstico da Infraesturutra

CNI



Diagnóstico da Infraesturutra

CNI



Projeções

Fonte: B3 e 
Estadão|Elaboração Arazul
Research

Ibovespa - Fechamento

Atenção: DOCUMENTO INTERNO E DE USO RESTRITO DOS COLABORADORES DAS EMPRESAS DO GRUPO ARAZUL



Projeções

Fonte: BCB  
Elaboração| Arazul
Reseach

Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano  (venda) - diário

Atenção: DOCUMENTO INTERNO E DE USO RESTRITO DOS COLABORADORES DAS EMPRESAS DO GRUPO ARAZUL



Taxa de câmbio – Volatilidade

Fonte: BCB



Volatilidade do Dólar

Fonte: BCB



Volatilidade do Dólar

Fonte: BCB



Curva de Juros

Comentário Arazul: Juros mais longos seguem em queda (o de 10 anos se aproxima de 6%) refletindo
normalização das condições financeiras e queda no nível de risco. Movimento semelhante acontece em toda
América Latina.



BCB/Focus
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País Indicadores Data Mercado

EURO PMI Industrial segunda, 03 de agosto de 2020 51,8 (realizado)

BRA PMI Industrial Segunda, 03 de agosto de 2020 -

EUA PMI Industrial Segunda, 03 de agosto de 2020 51,3

BRA PIM (mensal/annual) Terça-feira, 04 de agosto de 2020 6,7%/-22,3%

BRA Taxa de Juros - COPOM Quarta-feira, 05 de agosto de 2020 2%

EURO PMI Serviços Quarta-feira, 05 de agosto de 2020 55,1

BRA PMI Serviços Quarta-feira, 05 de agosto de 2020 -

EUA PMI Serviços Quarta-feira, 05 de agosto de 2020 49,6

BRA Produção de Veículos Quinta-feira, 06 de agosto de 2020 -

BRA Taxa de Desemprego Quinta-feira, 06 de julho de 2020 13,2%

BRA IPCA - Julho Sexta-feira, 07 de agosto de 2020 0,29%/2,16%

EUA Payroll Sexta-feira, 07 de agosto de 2020 -

EUA Taxa de Desemprego Sexta-feira, 07 de agosto de 2020 -
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