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Apesar de não podermos falar de causalidade, o Teto de Gastos parece ter contribuído com a 
melhoria das condições econômicas, sobretudo através de uma mudança de expectativas dos 
agentes, possibilitando:



E o mercado também precificou positivamente essas mudanças, com menos 
risco Brasil e maior apetite ao risco:



E essas medidas foram adotadas para conter o crescimento da dívida pública



Contudo, estes avanços foram interrompidos com a pandemia do COVID-19



Inflação acelera e se aproxima da meta de 2020

Comentário Arazul: Os dados mais recentes vieram acompanhados de uma significativa surpresa inflacionária. Se, nos meses anteriores, o cenário

era de inflação abaixo da meta em 2020, o COPOM agora fala em inflação compatível com o “cumprimento da meta” no horizonte relevante para a

politica monetária. Este choque inflacionário observado no período recente, entretanto, foi classificado como temporário pelo comitê.



O IPCA acelerou mais uma vez, chegando a 0,86%, o maior resultado para um mês de 
outubro em dezenove anos.

Comentário Arazul Capital: O IPCA de outubro apresentou a quinta variação positiva consecutiva (0,86%) e, no acumulado

dos últimos doze meses, já se encontra muito próximo do centro da meta para 2020. A aceleração observada nas medidas de

núcleo, associado ao aumento da inflação de serviços indicam uma manutenção desse viés de alta nos próximos meses,

principalmente se a taxa de câmbio se mantiver em patamar elevado em relação aos fundamentos



Em setembro de 2020, o volume de vendas do comércio varejista segue positivo, 

crescendo 0,6% em relação a agosto

Comentário Arazul Capital: O volume de vendas do comércio varejista em setembro segue positivo, mas com menor intensidade que nos
meses imediatamente anteriores. Em relação a setembro de 2019, no entanto, cresceu 7,3%, resultado generalizado entre as Unidades
da Federação. Entendemos que esta tendência 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 volume de serviços no Brasil cresceu 1,8%, quarta taxa 
positiva consecutiva, com o turismo crescendo 11,5% de forma disseminada entre 
os Estados

Comentário Arazul Capital: O volume de serviços no Brasil seguiu variando positivamente em setembro, na comparação com

o mês imediatamente anterior, gerando um ganho acumulado de 8,6% no terceiro trimestre de 2020. Apesar disso, entre os

grandes setores é o único que ainda não retornou ao nível pré-pandemia, necessitando crescer em torno de 9%, a partir de

outubro, para voltar ao patamar de fevereiro último. Embora esperemos um retorno mais lento para os serviços, em função das

características desta crise, o aumento da mobilidade, bem como a adoção de protocolos de saúde pelos prestadores de

serviços, deve manter o movimento positivo nos próximos meses.



Serviços de Turismo sobrem forte, sobretudo no NE:



Mercado de Trabalho:



Desafio Fiscal:



Necessidade da agenda de reformas com objetivo melhorar a produtividade:

PEC Emergencial
(PEC nº 186/2019)

Institui a reavaliação dos
benefícios fiscais a cada quatro
anos. Facilita os pedidos de
quebra da “regra de ouro”.

PEC dos Fundos
(PEC nº 187/2019)

Extingue fundos públicos que não
forem ratificados no prazo de 2
anos, desvinculando recursos do
orçamento infraconstitucionais.

PEC do Pacto Federativo
(PEC nº 188/2019)

Promove a descentralização de
recursos aliada a maior
responsabilidade na gestão fiscal
de todos os entes da federação.

PEC da Reforma Administrativa
(PEC nº 32/2020)

Institui o fim do Regime Único
para os servidores públicos.

PECs da Reforma Tributária
(PECs nº 45/2019 e nº 
110/2019)

A PEC45 cria o Imposto sobre
Operações com Bens e Serviços
(IBS) substituindo impostos
federais, estadual e municipal. A
PEC110 cria o IBS, mas, também,
o “Imposto Seletivo” Para setores
específicos.

Reformas Constitucionais
Marco do Saneamento
(Lei nº 14.026/2020)

Estimula a participação do setor
privado nos serviços de
saneamento básico. Estabelece
metas de universalização do
serviço.

Lei do Gás
(PL nº 6.407/2013)

Promove a abertura do mercado
de gás no país.

Reforma do Código Comercial 
(PLS nº 487/2013)

Cria a figura do empresário
individua, que poderá se inscrever
no Registro Público por meio
eletrônico.

Atualização da Lei de 
Recuperação Judicial e 
Falências
(PL nº 11.101/2005)

Institui o “Fresh Start”, permitindo
a volta mais rápida do
empreendedor ao mercado, após a
falência.

Acordo de Basiléia III O Brasil está na última fase de
implementação, com conclusão
prevista para 2022. Fortalece as
reservas dos bancos contra
eventuais crises econômicas.

• Reformas Legais



Desafio: Avanço da Pandemia



IBOV seguiu ânimo internacional e fechou em alta



Variação semanal do IBOV:



Mercado dos EUA:



Dólar mantém a tendência de se estabilizar em patamares mais elevados



Variação semanal do dólar:



CDS e Curva de Juros



Focus

Projeções Arazul Research: att em 13/11

Variáveis Projeções

PIB (Acumulado em 2020) -4,7%

PIB (Acumulado em 2021) 4,2%

Desemprego (Final de 2020) 16,5%

IPCA (Acumulado em 2020) 3,1%

IPCA (Acumulado em 2021) 3,2%

IGP-M (Acumulado em 2020) 15,5%

IGP-M (Acumulado em 2021) 4,6%

Selic (2020, fim de período) 2%

Selic (2021, fim de período) 2,75%

Câmbio (média dezembro de

2020) 5,59

Elaboração: Arazul Research



Destaques:

➢ Ocupação de Leitos voltando a colapso. Inclusive em hospitais privados. 

➢ Auxilio emergencial em 2021?
- Caixa pode criar uma linha de microcrédito, com valor médio esperado de R$ 1000, com valor máximo de até R$ 5000.

➢ Setores diferentes com recuperaçação diferentes;

➢ Segundo IBRE-FGV falta de matéria-prima é a maior em 19. Maior dificuldade e aumento de preço é de embalagens.

➢ Vacina do COVID pode beneficiar setores específicos: 
- Shoppings
- Varejo
- Concessões
- Distribuição de Combustíveis
- Vestuário
- Aéreas e Turismo
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