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Destaques da Semana Passada:

➢ Real é a pior moeda Global em 2020. Dólar já sobe 40,11% desde janeiro. A segunda colocada, lira turca sobe 29,80% 
(Valor, 01/10)

➢ Banco Central diz que pode elevar juros se Renda Cidadã furar teto (Folha, 02/10)

➢ Renda Cidadã gera mais incertezas sobre o cenário fiscal

➢ PMI Industrial Brasil bateu máxima histórica (64,9)

➢ Arrecadação Federal tem primeira alta em 2020 (3,8 bi) (Valor, 02/10)

➢ No ano, estrangeiros já retiraram R$ 88 bilhões da bolsa brasileira (Estadão, 02/10)

➢ Risco do Covid afeta recuperação econômica global

➢ Pior debate da história das eleições americanas e Trump com Covid; [53%-39% - Biden]

➢ PMI de serviços e indústria da China vieram melhor que esperado

➢ Venda de Refinarias sem consulta ao congresso autorizada pelo STF



Mercado de Trabalho - PNAD

Comentário Arazul Capital: A crise econômica trouxe sérias consequências para o mercado de trabalho brasileiro, levando a taxa de
desemprego ao maior nível da série histórica. Apesar deste cenário já muito grave, destacamos que o atual nível de desocupação ainda
não reflete a totalidade do efeito da crise sobre o emprego, haja vista o acentuado movimento de queda observado na taxa de
participação.



Indústria

Comentário Arazul Capital: O resultado de 3,2% da produção industrial, na comparação com o mês imediatamente

anterior, configurou a quarta taxa positiva consecutiva do ano para o setor, mas ainda não foi o suficiente para eliminar

as perdas ocorridas em função da pandemia. Estimamos que a produção industrial necessita crescer em torno de 2% a
partir de setembro para retornar ao nível observado em fevereiro último.



A percepção de piora relativa do quadro fiscal, geralmente sinalizada por meio de escolhas
políticas, certamente influenciaram os movimentos recentes na taxa de cambio (nível e
volatilidade), na curva de juros (sua inclinação) e nos indicadores de risco-país (CDS e EMBI+).

A dívida vai crescer como proporção do PIB sempre que Gasto Primário > Arrecadação e
Crescimento do PIB < Taxa Real de Juros.

Até quando a dívida vai crescer?

Panorama Fiscal no Brasil 



Receitas com e sem eventos atípicos



Receita – Discriminação



Despesa - Discriminação



Aversão ao risco



Maior aversão ao risco no mercado externo. Dúvidas sobre a dinâmica da pandemia, a 
sustentabilidade dos estímulos fiscais e a velocidade de recuperação da economia real.  

Aversão ao risco



Julho/Ago: aumento da participação de títulos prefixados (emissão líquida) e atrelados ao câmbio 
(apreciação do dólar). Redução de taxa flutuante (resgate líquido de NTN-B).

Composição da DPF, por indexador



Participação relativa dos detentores da DPMFi

Fundos e Previdência são os principais detentores (>50%). Há uma tendência de redução dos 
Não-residentes (-82,5 bi em 12 meses e -33,3 bi no ano).  



Custo médio da DPMFi acumulado em 12 meses

Custo de emissão menor que o custo do estoque. O custo médio das emissões em oferta pública da 
DPMFi acumulado em 12 meses: 4,85% a.a., o menor valor da série histórica. 



Prazo médio das emissões e do estoque da DPMFi

O prazo médio da DPF apresentou redução, de 3,94 anos, em julho, para 3,90 anos, em agosto. 



Emissões e Resgates do Tesouro Direto (R$ bi)

Resgate líquido de R$ 1,14 bilhão em agosto, sendo o título mais demandado o Tesouro Selic
(37,13%). Títulos indexados à inflação representam 48,27% do estoque do TD.











Curva de Juros



IBOVESPA



Câmbio - Dólar americano



Projeções Arazul Research
Variáveis (%)

PIB (Acumulado em 2020) -5,8%
PIB (Acumulado em 2021) 3,35%
IPCA (setembro de 2020) 0,23%
IPCA (Acumulado em 2020) 1,92%
IPCA (Acumulado em 2021) 3%
Selic (2020, fim de período) 2%
Selic (2021, fim de período) 2,75%
Cambio (média dezembro de 2020) 5,32

Fonte: IBGE | Elaboração: Arazul Research
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