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Destaques da semana passada

País Indicadores Data Merc

Brasil CAGED segunda-feira, 6 de julho de 2020 -

Brasil Boletim Focus segunda-feira, 6 de julho de 2020 -

GBP PMI de Construção (Jun) segunda-feira, 6 de julho de 2020 47

EUA PMI ISM Não Manufatura (Jun) segunda-feira, 6 de julho de 2020 50

Austrália Decisão da Taxa de Juros terça-feira, 7 de julho de 2020 0,25

EUA Oferta de Empreo JOLTS (Mai) terça-feira, 7 de julho de 2020 4,850M

Brasil Vendas no Varejo quarta-feira, 8 de julho de 2020 -12,0%

EUA Estoque de Petróleo Bruto quarta-feira, 8 de julho de 2020 -0,710M

Brasil Confiança do Consumidor (Reuters) (Jul) quarta-feira, 8 de julho de 2020 36,53

Brasil Fluxo Cambial Estrangeiro quarta-feira, 8 de julho de 2020 -

EUA Pedidos Iniciais por Seguro desemprego quinta-feira, 9 de julho de 2020 -

Brasil IPCA (Mensal) (Jun) sexta-feira, 10 de julho de 2020 -0,46

EUA IPP (Mensal) (Jun) sexta-feira, 10 de julho de 2020 0,4%



Inflação

Comentário Arazul Capital: O IPCA de junho apresentou variação positiva (0,26%), ainda

que abaixo das projeções do mercado (0,33%). Contudo, o impacto da pandemia sobre a economia brasileira

segue desinflacionário, pois está associado a um forte aumento do nível de ociosidade. Para cumprir a meta

de inflação em 2021 o Banco Central deve reduzir a taxa básica de juros para patamares ainda mais

estimulativos.



Indústria

Comentário Arazul Capital: O resultado positivo da indústria em maio, em comparação com abril, teve

perfil generalizado de alta em grande parte das regiões analisadas. Em comparação com maio de 2019,

no entanto, as perdas ainda são muito significativas. É preciso um olhar cuidadoso nestes dados, uma vez

que a dinâmica da produção industrial pré-pandemia e todas as consequências que a crise sanitária

impôs aos demais indicadores reforçam a nossa percepção de que o cenário é muito incerto e desafiador



Varejo

Comentário Arazul Capital: O resultado do volume de vendas do comércio varejista em maio apresentou

resultados superiores aos projetados pelo mercado, indicando que o pior dos mundos em relação aos

efeitos da pandemia pode ter ficado para trás. Destacamos, no entanto, que é preciso ter cautela ao avaliar

esses números, dado a grande incerteza sobre o avanço da crise sanitária e a sustentabilidade dos auxílios

governamentais, além da dificuldade na obtenção de crédito pelas micro e pequenas empresas e o real

efeito de tudo isso sobre o mercado de trabalho. Este cenário justifica a nossa percepção de que a retomada

do comércio varejista para os níveis observados antes da crise sanitária será lenta.



Retomada da Atividade



PRONAMPE PE - Números

Caixa

Cota PRONAMPE

R$ 4,24 bi

Valor Contratado

aprox R$3,2 bi

Banco do Brasil

Cota PRONAMPE

R$ 5 bi

Valor Contratado

aprox R$ 5 bi

Itaú Unibanco

Cota PRONAMPE

R$ 3 bi

Valor Contratado

aprox R$ 2,1 bi

➢ Banco do Brasil e Caixa já tiveram suplementação nas cotas de R$1 bi.

➢ Banco do Brasil já beneficiou cerca de 80 mil empresas, sendo 51 mil microempresas.

➢ Itaú beneficiou cerca de 17 mil micro e pequenas empresas.

➢ BDMG já está autorizado a oferecer linhas de crédito PRONAMPE, mas ainda não formalizou 

operações.

➢ Expectativa de adesão do Bradesco, ainda em julho, e do Santander, no início de agosto.
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Questão Ambiental

➢ Entre janeiro e julho o desmatamento na Amazonia foi 21% maior que no mesmo período de 2019

➢ Reunião do vice-presidente com gestores de 34 fundos internacionais de investimentos que somam 4,6bi.

➢ Moratória de 120 dias nos incêndios controlados

➢ Carta de Ex-Presidentes do BC e Ministros da Fazenda

➢ Movimento de empresários e associações nacionais



Produção Agrícola



Recuperação nos EUA



Outras Notícias de Destaque

➢ Os pedidos de Seguro Desemprego somaram 653.160 em junho. Uma redução de 32% em relação a maio, que registrou 960.309
requerimentos. Já em relação ao mesmo mês de 2019, houve um aumento de 28,4%. No acumulado do ano os pedidos chegaram a
3950606, uma alta de 14,8% em comparação ao mesmo período de 2019.

➢ Estes dados estão relacionados ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), que complementa a renda
de trabalhadores com jornada de trabalho suspensa ou reduzida devido ao Corona Vírus. Em relação aos setores, a distribuição fica:
Serviços (41,7%), Comércio (25,4%), Indústria (18,7%), construção (10,1%) e agropecuária (4,1%).

➢ MP975 – Empréstimos para MEI via maquininha (até 50 mil reais) com taxa de até 6% ao ano com 6 meses de carência. Micro e
Pequenos Empresários via Maquininha.

➢ A Economia Brasileira pode cair numa situação de histerese?
• Desemprego alto reduz chances de entrar no mercado de trabalho?
• Fuga de cérebros?
• Quanto mais tempo a atividade fica deprimida, mais as empresas relutam em investir na reposição do capital



Projeções

Fonte: B3|Elaboração 
Arasul Research

Ibovespa - Fechamento
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Ibovespa Realizado vs Estimado

Comentário Arazul: O descolamento entre o IBOV realizado e o IBOV estimado sugere que pode ocorrer uma correção
do índice no curto prazo. 
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Projeções

Fonte: BCB  
Elaboração| Arazul
Reseach

Taxa de câmbio - Livre - Dólar americano  

(venda) - diário
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Volatilidade do Câmbio



Curva de Juros

Comentário Arazul Research: Juros mais longos caíram em relação ao mês passado, mas a possibilidade de maior 
fragilidade fiscal aumenta o risco desses papéis (juros longos podem subir daqui para o fim do ano). É por causa 
deste risco que sugerimos cautela na compra de papeis mais longos.



BCB/Focus



Destaques desta semana
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País Indicadores Data Mercado

GBP Vendas do Varejo segunda-feira, 13 de julho de 2020 -

Brasil Boletim Focus segunda-feira, 13 de julho de 2020 -

Brasil IBC-BR segunda-feira, 13 de julho de 2020 -

EUA Inflação (IPC – Mensal) segunda-feira, 13 de julho de 2020 0,5%

EURO Produção Industrial terça-feira, 14 de julho de 2020 -

GBP Inflação terça-feira, 14 de julho de 2020 -

China PIB (Trimestral – 2Q) quarta-feira, 15 de julho de 2020 9,6%

EUA Varejo (mensal) quarta-feira, 15 de julho de 2020 5%

EUA Seguro Desemprego quarta-feira, 15 de julho de 2020 1.250k

Brasil Fluxo Cambial Estrangeiro quarta-feira, 16 de julho de 2020 -

EURO Coletiva de Imprensa do BCE quinta-feira, 17 de julho de 2020 -

GBP Vendas no Varejo sexta-feira, 18 de julho de 2020 -

EURO Inflação (IPC) sexta-feira, 18 de julho de 2020 0,3%
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