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Em agosto de 2020, doze dos quinze locais analisados pela PIM – PF 
regional apresentaram crescimento em relação ao mês anterior  

Comentário Arazul Capital: O resultado positivo da indústria em agosto, em comparação com o 
mês imediatamente anterior, teve perfil generalizado de alta nas regiões analisadas, com exceção do Minas 
Gerais, Espírito Santo e Pernambuco. Em comparação com agosto de 2019, no entanto, as perdas se mantêm 
significativas. Dessa forma, a recuperação segue desigual entre as unidades da federação, dado que a 
produção industrial em alguns estados já retornou aos níveis pré-pandemia, enquanto em outros necessita 
crescer muito acima da média nacional para alcançar esse patamar.		



Em agosto de 2020, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 
3,4%, com perfil generalizado de alta entre os Estados. 

Comentário Arazul Capital: O volume de vendas do comércio varejista em agosto segue mantendo o ritmo de retomada. Com 
crescimento generalizado entre as unidades da federação e aumento entre as atividades mais fortemente afetadas pela 
pandemia. Este movimento positivo no setor varejista deve se manter no curto prazo, refletindo o retorno das atividades, mas 
ainda está fortemente associado aos auxílios emergenciais, cujo caráter transitório torna incerta a manutenção desse 
desempenho num horizonte mais longo. 



Em setembro de 2020, o IPCA subiu 0,64%, acima da expectativa do 
mercado e do BC: 

Comentário Arazul Capital: O IPCA de setembro apresentou a quarta variação positiva consecutiva (0,64%) e, no acumulado 
dos últimos doze meses, já se econtra acima do limite inferior estabelecido pelo regime de metas. A forte desvalorização 
cambial, bem como o período de entressafra, pressiona a oferta de alimentos, sinalizando que os preços continuarão com viés 
de alta nos próximos meses. 



Voltando a falar sobre Dívida Pública: 



Eleições Americanas:  

Donald Trump 
Republicano 

Joe Biden 
Democrata 

Mandato polêmico, porém com crescimento econômico 
•  Foco do mandato foi eliminar burocracias e regulações 

federais 
•  Indicou, em tempo recorde, juízes federais conservadores  
•  Saiu de pactos e alianças internacionais, porém não iniciou 

nenhum conflito 
Temas protecionistas 
•  Ao contrario da abordagem republicana de livre comércio, 

adotou uma agenda populista 
•  Revisou acordo entre México e Canadá, iniciou guerra 

comercial com a China – devido a tarifas em importações 
•  Política de “America First” 

Critica desigualdade do crescimento americano 
•  Foco da campanha é a classe media 
•  Retomar agenda de politicas do governo Obama 

•  Expansão do Obamacare, eliminar politicas de 
imigração do governo Trump 

Investimento verde 
•  Turbinar politicas favorizando o investimento em recursos 

renováveis 
Experiência aprofundada de politica Internacional 
•  Vice Presidente no mandato de Barack Obama 
•  Ampla experiência na América Latina – foi responsável pelo 

comitê de relações internacionais do governo Obama 
•  O passado o condena – enquanto no senado, Biden foi a 

favor da guerra do Iraque em 2002 



!  Senadores	tem	mandato	de	seis	anos,	eleições	
ocorrem	a	cada	dois	anos,	elegendo	aproximadamente	
um	terço	das	posições	do	senado.	

!  Um	dos	poderes	mais	significantes	é	o	fato	de	que	
o	Presidente	dos	Estados	Unidos	só	pode	ra?ficar	
tratados	e	realizar	encontros	polí?cos	"com	o	conselho	
e	o	consen?mento	do	Senado",	segundo	o	Ar?go	I	da	
Cons?tuição	americana.	

!  Em	2020,	a	composição	e	maioria	do	senado	pode	
mudar,	resultando	em	um	“blue/red”	wave,	ou	em	um	
poder	legisla?vo	e	execu?vo	dividido.	

Democratas : 45 assentos 
Independente : 2 assentos           
Republicanos : 53 assentos	

Eleições Americanas:  



!  Mercado	americano	chegou	a	níveis	recorde	em	Fevereiro	
deste	ano	

!  Recuperação	de	índices	importantes	intensifica	questões	
com	respeito	a	desigualdade	no	país	–	Possibilidade	de	uma	
recuperação	em	formato	de	“K”,	onde	setores	se	recuperam	
em	tempos	diferentes.		
!  Recuperação	que	será	vigorosa	para	alguns	setores,	

enquanto	outros	permanecerão	em	queda	livre	
!  Agenda	de	resposta	a	pandemia	é	um	dos	focos	
!  Ganhador	das	eleições	irá	nomear	dois	membros	ao	comitê	

de	poli?ca	monetária	do	FED	
!  Ambas	as	campanhas	disputam	pelo	voto	do	”blue	collar	

worker”	–	classe	média		

Eleições Americanas:  



Donald Trump 
Republicano 

Joe Biden 
Democrata 

Continuação de uma economia forte é o foco da campanha 
•  Crescimento continuo do PIB americano 
•  Baixo desemprego antes da crise 
Investimento em infraestrutura 

•  Plano de recuperação econômica – US$ 3 tri  
Impostos 
•  Continuação do corte de impostos – mesmo com queda da receita fiscal 
•  Aumentar crédito de impostos de renováveis e educação 

Critica crescimento desigual da economia no governo Trump 
•  Foco na desigualdade – cortes de Trump favoreceram mais ricos  
•  Campanha se dirige bastante a classe média americana 
Infraestrutura verde 

•  Expandir classe media com foco em infraestrutura verde – US$ 1.3 tri 
Impostos 
•  Reverter corte de impostos dos mais ricos de 37% para 39,6% 
•  Foco na distribuição de renda 
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Eleições Americanas:  
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Donald Trump 
Republicano 

Joe Biden 
Democrata 

Política protecionista 
•  Fortaleceria o dólar, enfraquecendo o real. Politica monetária seria mais 

agressiva  
“Amigável” ao governo Bolsonaro 
•  Cautela ao impor tarifas e cotas extremas ao Brasil, menor ênfase no 

desempenho ambiental e politico Brasileiro. 
Incentiva Mercado de Capitais 
•  Não vê problemas em juros negativos 

Menores proteções comerciais  
•  Biden no comando favoreceria outros mercados e moedas, com uma possível 

politica monetária menos agressiva, podendo voltar ao modelo dos EUA com 
mais globalização 

•  Juros mais altos iriam desfavorecer a bolsa 
Pautas contra o governo Brasileiro e sua conduta ambiental 

•  Eleição do democrata pode intensificar retaliações contra má conduta ambiental 
no Brasil, assim como a Europa. 

Eleições Americanas:  



Ibovespa	Atual	do	Modelo	(Janela	1995)	

Variação	do	S&P	500	 Variação	do	Ibovespa	
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Eleições Americanas:  



Eleições Americanas:  



!  Após	setembro,	a	vitória	de	Biden	começou	a	se	
consolidar	em	termos	de	pesquisas	e	em	casas	de	
apostas	(grande	proxy	nos	EUA)	

!  Previsão	da	FiveThirtyEight	favorece	a	eleição	de	
Biden	em	79%	

Eleições Americanas:  



IBOVESPA refletiu a melhora no ambiente externo e do arrefecimento do 
conflito político 



Taxa de Câmbio também seguiu esse movimento: 



FOCUS-BCB: 

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	



Atualização da previsão pro IPCA: 



ALOCAÇÃO: 12/10/2020 

POSIÇÃO	

VISÃO	GERAL	

Aumento	das	tensões	polí?cas	e	dos	riscos	fiscais.		
Aumento	da	incerteza	com	as	eleições	nos	EUA	
Juro	real	nega?vo	es?mula	a	migração	de	recursos	para	renda	variável.		
Recuperação	do	preço	das	commodi?es	é	favorável	para	o	Ibovespa	e	limita	depreciações	abruptas	do	Real.	Contudo,	
o	arrefecimento	da	economia	mundial	pode	afetar	bastante	esse	movimento.	

JUROS	
Compra	na	

parte	
intermediária		

Selic	deve	permanecer	em	2%	a.a.	 até	o	fim	do	ano.	 Juros	mais	 longos	podem	subir	 ainda	mais,	 ao	passo	que	os	
riscos	de	descontrole	fiscal	no	longo	prazo	segam	no	radar.	A	parte	intermediária	da	curva	de	juros	oferece	risco	mais	
moderado.		

CÂMBIO	 Short	em	USD	
no	CP	

A	taxa	de	câmbio	observada	está	acima	do	que	projetamos	para	o	final	do	ano.	Não	acreditamos	em	desvalorizações	
abruptas	e	persistentes	do	Real,	mas	ressaltamos	que	uma	rodada	adicional	de	desvalorização	pode	ocorrer	no	curto	
prazo	caso	os	 conflitos	polí?cos	 se	acirrem	e,	 também,	com	um	aumento	da	 instabilidade	 internacional.	No	 longo	
prazo,	o	risco	fiscal	pode	afetar	a	desvalorização	cambial.			

BOLSA	 Long	no	CP	e	
Long	no	LP		

Ibovespa subiu na ultima semana após 5 semanas consecutivas de queda. O nível de 100 mil pontos, 
neste momento, parece ser compatível com os valores observados de variáveis que representam os 
fundamentos da economia (taxa de juros, preço de commodities e bolsa americana). Dado o nosso 
cenário para a evolução de variáveis internas e externas, reafirmamos que o Ibovespa deve encerrar o ano 
acima dos 100 mil pontos.  	
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