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O PIB do terceiro trimestre de 2020 cresceu 7,7%, recuperando parte das 
perdas do trimestre anterior
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Comentário Arazul Capital: O resultado do PIB do

terceiro trimestre, divulgado hoje, revelou que houve

recuperação parcial da atividade econômica, mas

surpreendeu negativamente em relação às expectativas do

mercado e ainda se encontra distante do patamar pré-crise.

Além disso, os resultados positivos na indústria e comércio

estão diretamente relacionados ao aumento dos gastos

públicos nesse momento de crise. O limitado espaço fiscal

do governo, entretanto, e os riscos fiscais no longo prazo

são fatores que, associado ao grave cenário prospectivo

para o mercado de trabalho, limitarão o crescimento da

economia em 2021. Neste contexto, a retomada da agenda

de reformas no próximo ano é fundamental para melhorar a

percepção dos investidores acerca do futuro do país, e este

movimento das expectativas, caso concretizado,

impulsionará o crescimento econômico ao longo dos

próximos anos.



A produção industrial avançou 1,1% em outubro de 2020, com aumento da produção de bens 
de capital.

Comentário Arazul Capital: O crescimento de 1,1% da produção industrial em outubro, configurou a sexta taxa positiva

consecutiva do ano, com destaque para a categoria bens de capital, que variou positivamente tanto em relação ao mês

imediatamente anterior quanto em relação a outubro de 2019. O indicador de utilização da capacidade instalada apresentou o

segundo maior valor da série e a confiança do empresário industrial segue crescendo. As expectativas para os próximos

meses, no entanto, ainda são cautelosas, muito em função da incerteza sobre uma possível segunda onda de contaminação e

o fim dos auxílios emergenciais, que têm sustentado a demanda.



A produção industrial avançou 1,1% em outubro de 2020, com aumento da 
produção de bens de capital.



Inflação e Energia

Aproximadamente 58% do subsistema nordeste*

Aproximadamente 51% do subsistema norte*



Inflação e Energia

Aproximadamente 30% do subsistema sul*

Aproximadamente 17% do subsistema sudeste/centro-oeste*



Desafio do mercado de Mercado de Trabalho e da superação da pobreza com o 

fim do auxílio emergencial:

➢ O fim do auxílio emergencial pode levar a
desigualdade no País de volta ao patamar dos
anos 1980. O índice de pobreza, situação de
quem recebe até um terço do salário mínimo
(hoje, R$ 348), caiu de 18,7% em 2019 para
11% em setembro de 2020. Sem os benefícios
pagos pelo governo federal, esse indicador
pode disparar e alcançar 24%, ou seja, quase
um quarto de toda a população, nos cálculos
do sociólogo Rogério Barbosa, do Instituto de
Estudos Sociais e Políticos
(Iesp) da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj).

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-esperanaoprecisar-prorrogar-auxilio-mas-diz-que-governo-se-prepara-para-tudo,70003526858
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-anuncia-salario-minimo-de-r-1045-a-partir-de-1-de-fevereiro,70003158535


Desafio do mercado de Mercado de Trabalho e da superação da pobreza com o 

fim do auxílio emergencial:

Riscos: 

- Aumento das tensões sociais

- Criação de um programa social mal focalizado 
que implique em estouro do teto de gastos e 
aumento do risco fiscal.



IBOVESPA teve alta de quase 3%na semana. Em novembro estrangeiros injetaram R$ 33 bi, maior valor 
desde o início da série em 1995 e mantiveram o apetite na semana passada



Desempenho do IBOV na semana



Desempenho do S&P 500 na semana



Desempenho do Dow Jones (DJCA)  na semana



Momento é de olhar oportunidades dentro de diferentes grupos de empresas



Pouco do aumento do IBOV nestas ultimas semanas tem a ver com o mercado interno: “O 
campo é nosso mas a bolsa é deles” (Castelar Pinheiro, Valor 04/12)

Rearranjo de portfólios: 

➢ Busca por ações que ainda não recuperaram o valor pré-crise
➢ Eleições de Biden trazem maior previsibilidade e tendência de uma política comercial mais global e menos nacionalista
➢ Enfraquecimento do dólar
➢ Aumento do preço das commodities
➢ Queda do Risco Brasil



Aparentemente esse é um movimento Global de busca por ativos de risco em Bolsas de 
países Emergentes, com destaque especial para o desempenho recente do Brasil
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Branco: EEM
Verde: EWZ



Risco País



O enfraquecimento do dólar pode ser observado no USDX, que mensura o valor do U.S. 
Dólar em comparação com a cesta das moedas dos maiores parceiros comerciais dos EUA



Taxa de Câmbio apresentou mais uma semana de variação negativa fechando a semana 
em torno de 5,10



Desempenho do dólar na semana



E como pode ser observado, nas ultimas semanas a valorização do real tem sido mais 
forte do que a de outras moedas emergentes:



O principal driver da recente valorização da taxa de câmbio é o contexto
externo, mas há elementos indisossincráticos:

➢ Grande influxo de capitais para os emergentes -> maior apetite ao risco do investidor internacional
com o avanço das vacinas

➢ Valorização do preço das commodities, incluindo o Petróleo, com a expectativa de normalização das 
atividades econômicas

➢ Desvalorização global do dólar com o desfecho das eleições americanas

➢ Balanço de Pagamentos em situação confortável

➢ Sinalização de Bolsonaro que não vai prorrogar o Auxílio Emergencial em 2021



Focus

Projeções Arazul Research: att em 07/12

Variáveis Projeções

PIB (Acumulado em 2020) -4,8%

PIB (Acumulado em 2021) 3.9%

Desemprego (Final de 2020) 16,5%

IPCA (Acumulado em 2021) 3,7%

IGP-M (Acumulado em 2021) 4,67%

Selic (2020, Fim de período) 2%

Selic (2021, Fim de período) 2,75%

Câmbio (Média dez/2021) 5,18

Elaboração: Arazul Research



Curva de Juros apresentou boa melhora em relação a 30 dias o que pode estar 
refletindo uma acomodação das tensões fiscais e criando oportunidades de negócios
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