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CAED – Mercado de trabalho formalPIB – Segundo Trimestre



PIB – Segundo Trimestre

Comentário Arazul: O resultado do PIB no segundo trimestre veio alinhado com o nosso cenário mais pessimista e

colocou a economia brasileira em recessão técnica. A despeito dos resultados menos pessimistas de dados recentes e

do retorno de grande parte dasatividades econômicas, a velocidade da retomada está atrelada a extensão dos gastos

públicos. O limitado espaço fiscal do governo, entretanto, e a solvência do setor público no longo prazo são fatores que,
associado ao grave cenário prospectivo para o mercado de trabalho,limita a retomada do investimento privado.



➢Reforma Administrativa;

➢Conflito entre Guedes e Maia;

➢Eleições americanas colocando instabilidade no mercado;

➢Parlamento Europeu sugere denunciar o Brasil no Tribunal de Crimes
Internacional por causa do desmatamento na Amazonia;

Acontecimentos da semana



Produção Industrial

Comentário Arazul: O avanço da produção industrial em julho de 2020 (8% m/m e -3% a/a) voltou a

surpreender positivamente o mercado, que esperava uma variação de 5,7% m/m e -6,4% a/a. A despeito

deste terceiro avanço consecutivo, a produção industrial ainda segue abaixo do nível pré-pandemia,

necessitando crescer em torno de 6,3% a partir de agosto para retornar ao nível observado em fevereiro

de 2020.
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Taxa de Câmbio - Dólar americano
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Volatilidade baixa quando comparado a outros
ativos.

Segurança e liquidez. Preço estável e uso histórico
como meio de troca fomentam popularidade.

Hedge (cobertura financeira) quando mercado está
em alta, safe-haven (ativo seguro) quando o
mercado está muito volátil. Devido a baixa
correlação com mercados de equities.

Maior benchmark são os títulos públicos, que se
adequam as características de baixa volatilidade e
alta liquidez. Porém, recentemente, com
rendimentos menores (perto de 0%) o investidor
opta pela liquidez e potencial de reserva de valor do
metal, que não rende juros nem dividendos.

Por que Ouro? 



Ouro, IBOVESPA e S&P500 



Com relação a volatilidade acumulada em 30 dias,
também é observada uma vantagem do ouro, que
desde janeiro apresentou baixa volatilidade quando
comparado a outros índices, e, além disso, quase
sempre variou positivamente.

Ouro, IBOVESPA e S&P500 



O contrato do ouro no mercado brasileiro também se comportou como o mercado externo para o metal.
Correlação baixa (R=026 na janela de 2010-2020) faz do ouro um bom ativo para a diversificação de carteiras.
Maior dificuldade são os meios de investimento no Brasil, podendo ser somente feitos por negociação direta na bolsa de
valores, no balcão de vendedores de metais precisos ou via fundos que acompanham a tendência do ativo.

Ouro e IBOVESPA



Com relação a renda fixa, a demanda do
mercado de ouro tem como base
importante a teoria do custo de
oportunidade. Em contraste com os títulos
do tesouro dos EUA, vistos como os mais
“seguros” do mundo, o ouro vem ganhando
espaço. Isso porque rendimentos menores
sobre dividas soberanas da maioria dos
países desenvolvidos faz com que investir
no ouro (mesmo que o rendimento nominal
seja zero) pode ser preferível e visto como
mais seguro em tempos de instabilidade.
Ademais, sua alta liquidez permite ao
investidor mudar suas posições
rapidamente.

Ouro, IBOVESPA e S&P500 



BC também procura ouro para aumentar
credibilidade durante tempos instáveis. Logo,
o ouro também serve de colateral, caso haja
algum evento sem precedentes no sistema
financeiro. O ouro, na visão de investidores,
acaba sendo um proxy de confiança em
bancos centrais.

Bacen também tem adquirido Ouro



➢ Ouro como hedge e ativo seguro.
Baixa correlação com a bolsa, e em alguns casos correlação negativa, implica uma opção de segurança para um 
mercado em alta (potencialmente bastante volátil), porém também como reserva de valor em uma turbulência 
econômica.

➢ Ouro tende a se valorizar.
Situação financeira global pede mais liquidez e cautela de investidores que preferem o trade-off de segurança 
ante rendimentos provenientes de títulos de dividas soberanas
Indicações recentes do FED de uma taxa de juros baixa por mais tempo aumentam a demanda pelo ouro como 
um ativo seguro i) pela incerteza da inflação ii) pelos rendimentos menores dos juros baixos.
Uma oferta finita do recurso é base para que ao longo do tempo continue a se valorizar.

➢ Baixa correlação com bolsa brasileira
Oferece possibilidade para hedge com uma diversificação do portfolio do investidor
Porém, não paga dividendos e o investimento direto ao metal é de difícil acesso ao investidor.

Considerações Finais – Ouro



Curva de Juros
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