
> arazulcapital.com.br

CENÁRIO MACROECONÔMICO

21 de Dezembro de 2020



Copom mantém inalterada a taxa Selic em 2% a.a. e Ata surpreende ao sinalizar que as 
condições para a manutenção do forward guidance podem, em breve, não ser mais satisfeitas

Comentário Arazul Capital: Comentário Arazul Capital: A taxa básica de juros segue no menor nível da série histórica, em 2% a.a., e o

juro real ex ante permanece no terreno negativo desde maio. O Comitê resolveu deixar de sinalizar a possível existência de um “espaço

remanescente” para mais uma pequena dose de expansionismo monetário, que era uma discussão presente nas reuniões anteriores. Este

movimento reforça a percepção de fim do ciclo de afrouxamento monetário. As condições necessárias para a estabilidade da taxa de juros

em 2% a.a., por outro lado, ainda estão satisfeitas, mas o Comitê entende que, em breve, pelo menos uma destas condições deixará de ser

atendida.



O indicador de utilização da capacidade instalada (CNI) mostrou que a atividade 

industrial se manteve aquecida em novembro

A Utilização da Capacidade Instalada
(UCI) média da indústria ficou em 73%
em novembro. Apesar da queda de 1
ponto percentual em relação a
outubro, se encontra 3 pontos
percentuais acima do registrado em
novembro de 2019, superando o
registrado nos meses de novembro
desde 2014.



O indicador de confiança do empresário industrial (CNI) segue em patamar 

elevado em dezembro

O Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI), calculado pela Confederação Nacional da
Indústria ficou estável em dezembro, em um
patamar de elevada confiança (acima de 50
pontos).

O índice foi a 63,1 pontos, uma variação de 0,2
pontos em relação ao mês de novembro, quando
estava em 62,9 pontos.



Por outro lado, o indicador de confiança dos empresários, que consolida quatro 

setores (Indústria, Serviços, Comércio e Construção), registrou queda

A prévia das Sondagens da FGV IBRE, com dados
coletados até o dia 11 de dezembro, também sinalizou
recuo na confiança dos consumidores.

Como apontado pela CNI, em dezembro, a Indústria de
Transformação seria o único setor a apresentar avanço
da confiança.

Houve piora da percepção sobre o momento atual e,
principalmente, das perspectivas em relação aos
próximos meses, tanto para empresas quanto para
consumidores.

Associa-se essa tendência de queda da confiança à
percepção do risco de uma segunda onda de
contaminação, do iminente fim dos benefícios
emergenciais, das dificuldades do mercado de trabalho
e da preocupação com a aceleração da inflação.



Após a alta da incerteza no mês anterior, o IIE-BR voltou a recuar em dezembro

A prévia de dezembro do Indicador
de Incerteza da Economia (IIE-Br) da
Fundação Getúlio Vargas sinaliza
queda de 5,1 pontos. Esse
movimento pode estar associado
ao sucesso do início da vacinação
contra a covid-19 em outros países.
Ainda assim, o indicador se encontra
26 pontos acima do nível de
fevereiro de 2020, período pré-
pandemia.



Segundo o Relatório de Inflação do Banco Central, a Economia Internacional 
tem apresentado bons sinais de melhora



E isso se reflete em um maior apetite ao risco dos investidores



E a Formação Bruta de Capital Fixo continua crescente, indicando que as 

empresas estão investindo



O relatório chamou atenção também para o fato de as condições financeiras 

estarem melhorando desde o mês de maio



O relatório chamou atenção também para o fato de as condições financeiras 

estarem melhorando desde o mês de maio



No cenário político a ultima semana indica que o início do ano de 2021 pode 

gerar bastante instabilidade:

➢ Entrevista de Paulo Guedes na Revista Veja

➢ Conflito entre Maia e Governo em relação ao 13º do BF

➢ “Acordão” da oposição na câmara

➢ Governo anuncia plano de vacinação, mas Pr. Bolsonaro segue fazendo discursos que colocam efetividade 
das vacinas em cheque: “Pressa na vacinação não se justifica”.



IBOVESPA apresentou leve alta na semana, sem nenhuma nova surpresa que explique tal movimento



Desempenho do IBOV na semana



Desempenho do S&P 500 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



Focus



Condições Financeiras seguem favoráveis, contribuindo para uma redução da taxa de juros
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