
> arazulcapital.com.br

CENÁRIO MACROECONÔMICO

14 de Dezembro de 2020



Inflação medida pelo IPCA sobe 0,89% em novembro, acima do esperado pelo 
mercado

Comentário Arazul Capital: O IPCA de novembro apresentou a sexta variação positiva consecutiva (0,89%) e, no acumulado dos últimos

doze meses, já se encontra acima do centro da meta de inflação para 2020. A escassez de insumos e/ou matérias-primas e as pressões

cambiais podem seguir influenciando esse movimento altista no curto prazo. Além disso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

decidiu retomar o sistema de bandeiras tarifárias, aumentando as chances de aceleração inflacionária em dezembro devido ao custo da

energia elétrica. O grave cenário do mercado de trabalho, associado ao fim dos auxílios emergenciais, no entando, devem limitar a

manutenção dessa tendência ao longo de 2021.



Alimentos e Transportes continuam como sendo os itens que seguem 
acelerando



Descolamento incomum dos diferentes índices de inflação continua a aumentar e inflação de 
serviços continua crescendo, o que reflete o retorno das atividades



Em outubro de 2020, o volume de vendas do comércio varejista seguiu 
surpreendendo, e cresceu 0,9% em relação a setembro

Comentário Arazul Capital: O volume de vendas do comércio varejista em outubro cresceu acima das expectativas do mercado tanto em

comparação ao mês imediatamente anterior quanto em relação ao mesmo mês do ano passado, e de forma disseminada entre as

regiões do país. Apesar disso, seu crescimento ainda é desigual entre os setores. Entendemos que essa tendência deve se manter no curto

prazo, mas está muito associada aos auxílios governamentais, cujo caráter emergencial torna incerta a manutenção desse movimento em 2021



O volume de serviços no Brasil apresentou sua quinta taxa positiva

consecutiva, avançando 1,7% em outubro



Setor de turismo segue o movimento de recuperação das perdas em 

outubro



Segundo o Barômetro do Poder (Infomoney), apesar do conflituoso ano de 2020, 

o governo ainda segue com certa capacidade de aprovar proposições no 

congresso



Mas o diálogo entre os poderes tem piorado



E os analistas esperam que vai piorar ainda mais



No plano das reformas, a Tributária deve ser aprovada com poucas surpresas



Reforma administrativa também não deve ter surpresas, sem inclusão do 

judiciário, legislativo e afetará apenas novos funcionários



E para 2020, as pautas que mais devem avançar devem ser:



Quanto às eleições legislativas, os analistas esperam vitórias dos candidatos de 

Maia e Acolumbre



IBOVESPA apresentou leve alta na semana, com mesmos eventos das semanas passadas ditando o 
movimento



Desempenho do IBOV na semana



Desempenho do S&P 500 na semana



Desempenho do Dow Jones (DJCA)  na semana



Taxa de Câmbio apresentou mais uma semana de variação negativa fechando a semana 
em torno de 5,05



Desempenho do dólar na semana



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

■ Grande influxo de capitais para os emergentes 

– Maior apetite ao risco do investidor internacional associado com o avanço das vacinas

■ Tendência de 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

■ O Brasil tem contas externas em situação confortável

■ Baixa probabilidade de prorrogação do Auxílio Emergencial em 2021 e dissipação das 
incertezas fiscais



A volatilidade máxima do Real foi atingida no início de junho e, desde então, este 
indicador tem apresentado tendência decrescente

Volatilidade cambial em Países EmergentesComentários

• Além dos fatores externos que são
comuns a todos os países emergentes,
não se pode descartar a hipótese de
que fatores domésticos, incluindo
aqueles essencialmente políticos,
também exerceram pressão sobre a
volatilidade da moeda brasileira ao
longo de 2020.

• A menor instabilidade externa devido
ao desfecho das eleições americanas e
novos desenvolvimentos de vacinas
contra a Covid-19 têm impulsionado a
procura de mais retornos em ativos de
risco, inclusive nos mercados
emergentes.



No ano de 2020, nosso modelo cambial baseado em fundamentos macroeconômicos 
exibiu um nível menor do que o observado, consoante com a queda recente do 
dólar na semana

Câmbio Fundamento Vs Câmbio ObservadoComentários

• Desde julho a taxa de câmbio
nominal flutua acima do valor
compatível com os fundamentos
macroeconômicos, mas o
movimento observado nos últimos
dias sugere uma convergência da
taxa de câmbio para o nível ao que
acreditamos ser sustentável por
fatores macroeconômicos

• O modelo “Fundamento” leva em
conta o de diferencial de juros
interno e externo, o preço das
commodities e as contas externas



Em nosso cenário otimista esperamos que a taxa de  câmbio convirja para valores 
próximos a R$ 4,80 em abril de 2021

Previsão da taxa de câmbio para 2021Comentários

• Caso o ciclo de commodities se
fortaleça e haja uma manutenção do
diferencial de juros (EUA/Brasil) a nossa
expectativa é que o Real se aprecie ao
longo dos primeiros meses de 2021

• Em um cenário pessimista, mas não
catastrófico, a taxa de câmbio deve
convergir para R$ 5,11 no final de abril

• O principal risco da economia brasileira
continua sendo a política fiscal: uma
eventual desestruturação do teto dos
gastos faria com que a taxa de câmbio
variasse rapidamente para patamares
acima de R$ 5,50, mas não acreditamos
neste cenário



Focus



Curva de Juros apresentou nova melhora em relação a 30 dias. Caiu o spread entre os juros 
dos títulos de 10 e 2 anos. Este spread já encontra-se nos patamares observados no início de 
março. Mais um sinal de dissipação das incertezas.
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