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Varejo

Comentário Arazul Capital: O resultado do volume de vendas do comércio varejista em julho apresentou valores superiores aos projetados

pelo mercado, tanto no comparativo com o mês imediatamente anterior quanto em relação a julho de 2019. Houve crescimento generalizado

entre as atividades analisadas e as unidades da federação. A forte retomada encontra suporte em fatores de oferta e de demanda e sinaliza

um terceiro trimestre alinhado com as projeções mais otimistas para a atividade agregada. Com mais este resultado positivo, o varejo se

consolida como o primeiro grande setor da economia que retorna aos níveis pré pandemia.



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.



Produção Industrial - IEDI

Fonte: Valor



Produção Industrial – Regional

Comentário Arazul Capital: O resultado positivo da indústria em julho, em comparação com junho de 2020, teve perfil generalizado de alta

nas regiões analisadas, com exceção do Mato Grosso, Paraná e Goiás. Em comparação com julho de 2019, no entanto, as perdas seguem

significativas. Dessa forma, a recuperação seguirá 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



Comentário Arazul Capital: A flexibilização das medidas de distanciamento social segue influenciando positivamente o volume de serviços em 

julho, na comparação com o mês imediatamente anterior, gerando um ganho acumulado de 7,9% nos dois últimos meses. Apesar disso, o setor 

encontra-se muito longe de recuperar as perdas em função da pandemia, necessitando crescer 15,5%, a partir de agosto, para retornar ao nível 

de fevereiro. Esperamos, no entanto, que o volume de serviços demore mais tempo que os demais setores para retornar ao patamar pré-

pandemia.

Serviços



Inflação

Comentário Arazul Capital: O IPCA de agosto apresentou a terceira variação positiva consecutiva (0,24%) e, no acumulado dos últimos

doze meses, se aproxima do limite inferior estabelecido pelo regime de metas. A forte desvalorização cambial começa a impactar os

preços, principalmente os dos alimentos, enquanto o descasamento entre diferentes índices, sinaliza um possível repasse dos preços do

atacado para o consumidor no futuro. No horizonte mais longo, no entanto, as pressões devem ser mais desinflacionárias do que

inflacionárias, dada a persistência de inflação baixa nos serviços.



Inflação
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Projeções
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Ibovespa - Fechamento



Petróleo



Stress Test para cenários do IBOVESPA

• Com 1000 caminhos, em 23 deles o Ibovespa termina o ano com menos de 80k
• Probabilidade de 2.3%

• Com 1000 caminhos, em 65 deles o Ibovespa termina o ano com mais de 120k
• Probabilidade de 6.5%

• Movimento Browniano: 



Projeções

Fonte: BCB  
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Taxa de Câmbio - Dólar americano



Curva de Juros



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

BCB/FOCUS – Projeções ARZ



➢ Questão Fiscal será decisiva para rating brasileiro em 2021 (Fitch)

➢ Questão Ambiental volta ao centro do debate
• Índice ESG da S&P e B3 chega ao Brasil com ações de 93 empresas

➢ Vacina de Oxford retoma testes, Pfizer afirma que os EUA terão vacina até fim do ano

➢ Evolução dos casos de COVID na Europa

➢ Movimentos das Bolsas dos EUA, sobretudo as ações de tecnologia

➢ Leilões de Saneamento questionados e adiados

Pra Ficar de Olho:



País Indicadores Data Merc

Brasil IBC-BR segunda-feira, 14 de setembro de 2020 3,40%

CHINA Produção Industrial segunda-feira, 14 de setembro  de 2020 -

CHINA Taxa de Desemprego segunda-feira, 14 de setembro  de 2020 5,1%

GBP Taxa de Desemprego Terça-feira, 15 de setembro de 2020 -

EURO Pronunciamento do BCE Terça-feira, 15 de setembro de 2020 -

EUA Produção Industrial Terça-feira, 15 de setembro de 2020 -

Brasil Decisão da Taxa de Juros quarta-feira, 16 de setembro de 2020 2%

EUA Decisão dos Juros e Pronunciamento do FOMC quarta-feira, 16 de setembro de 2020 -

ARG IPC quarta-feira, 16 de setembro de 2020 -

EURO IPC quinta-feira, 17 de setembro de 2020 -

GBP Taxa de Juros quinta-feira, 17 de setembro de 2020 -

GBP Vendas Varejo sexta-feira, 18 de setembro de 2020 -

EUA IPP (Mensal) (Jun) sexta-feira, 18 de setembro de 2020 -

Destaques da Semana
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