
CENÁRIO MACRO | COMITÊ ASSET  

ALLOCATION

> arazulcapital.com.br



Atenção:
Este documento e o seu conteúdo são de propriedade do GRUPO ARAZUL e de USO INTERNO. A reprodução ou
compartilhamento deste documento com agentes externos, ou qualquer parte dele, por qualquer meio (eletrônico ou
não), sem o consentimento expresso e por escrito da ARAZUL, é estritamente proibida. As cópias impressas são apenas
para referência e podem não conter as últimas revisões do documento.

> arazulcapital.com.br



➢“Big Bang Day”: Terça Feira, 25/08:
• Renda Brasil
• Pró-Brasil

➢BEm será estendido por mais dois meses;

➢Sinalização negativa do Senado trazendo risco ao Teto de Gasto;

➢Eleições para presidência da câmara e senado trazem instabilidade;

➢Eleições Americanas

➢COVID volta a ser preocupação na Europa;

Pra ficar de olho:
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Na primeira quinzena de jul/20,
pandemia do Covid19 segue
impactando negativamente as
atividades de quase 50% das empresas.
No entanto, houve uma redução de
aproximadamente 17 p.p em relação ao
reportado na quinzena imediatamente
anterior. Por outro lado, 27% das
empresas reportaram que a pandemia
exerceu um impacto positivo sobre
suas atividades no período analisado.
Um aumento de 12 p.p em relação ao
período anterior.

A Pesquisa Pulso Empresa tem como objetivo estimar os impactos da pandemia da COVID-19 nas empresas não
financeiras representativas das atividades de Indústria, Construção, Comércio e Serviços.
A periodicidade da pesquisa é quinzenal. Sua abrangência geográfica é nacional, com resultados divulgados para
Brasil e Grandes Regiões, por atividades econômicas (Indústria, Construção, Comércio e Serviços), segundo faixas de
porte de empresas: até 49 pessoas ocupadas; de 50 a 499 pessoas ocupadas; e 500 ou mais pessoas ocupadas. Na
primeira quinzena, as perguntas eram referentes ao período anterior à pandemia.

Fonte: IBGE
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Efeito da Pandemia sobre as empresas
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Entre as empresas que reportaram um impacto positivo da
pandemia sobre suas atividades o destaque foi para as empresas
de pequeno porte, com até 49 funcionários. Quando desagregado
por setor, o efeito positivo foi reportado principalmente pelas
empresas do setor de construção, seguido das empresas do setor
de comércio em geral. Ao passo que as empresas da região
Nordeste foram as que mais reportaram efeito positivo na primeira
quinzena de julho em relação à imediatamente anterior.
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Efeito positivo por tamanho da empresa
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Efeito positivo por setor
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Efeito positivo por grande região
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Na segunda quinzena de jun/20,
14% das empresas financeiras em
funcionamento reportaram que
reduziram o número de
funcionários. Uma queda 1 p.p em
relação ao reportado na quinzena
imediatamente anterior.
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Efeito sobre o número de funcionários
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Na 1ª quinzena de julho
2020, 13% das empresas em
funcionamento relatam ter
conseguido uma linha de
crédito emergencial para o
pagamento da folha salarial.
Enquanto 38% relataram ter
adiado o pagamento de
impostos. É importante
destacar que o trabalho
domiciliar (adotado por 39%
das empresas) superou
adiamento de impostos pela
1ª vez entre medidas de
reação à crise.
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Medidas adotadas pelas empresas em função da pandemia
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CAGED – Mercado de trabalho formal

Comentário Arazul Capital: Os números do mercado de trabalho formal seguem indicando melhora. A criação líquida de postos
de trabalho observada no mês de julho foi muito superior ao esperado pelo mercado. Chamamos atenção, no entanto, para a
associação desse resultado com os benefícios concedidos aos trabalhadores formais em função da pandemia, bem como o caráter
eventual dos mesmos, o que nos deixa cautelosos a respeito da manutenção dessa tendência no futuro.

CAGED: Mercado de Trabalho Formal



PIB – Previsão Arazul



Projeções
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Projeções
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Taxa de Câmbio - Dólar americano



Reservas Cambiais: 
“A inflação Aleija, mas o Câmbio Mata” (Simonsen, M. H.)



Risco-Brasil – EMBI+



BCB/Focus



Destaques desta semana
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País Indicadores Data Expectativa

BRA Confiança do Consumidor Segunda-feira, 24 de agosto de 2020 80.2

ARS Vendas no Varejo segunda-feira, 24 de agosto de 2020 -

BRA IPCA-15 Terça-feira, 25 de agosto de 2020 -

EUA Vendas de Casas Terça-feira, 25 de agosto de 2020 -

ALE PIB (Q2) Terça-feira, 25 de agosto de 2020 -

BRA Transações Correntes/IED Terça-feira, 25 de agosto de 2020 -

EURO Pronunciamento do BCE Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 -

CHN Lucro Industrial Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 -

EUA PIB (Q2) Quinta-feira, 27 de agosto de 2020 -

EUR Índice de Preços Sexta-feira, 28 de agosto de 2020 -

EURO Confiança do Consumidor Sexta-feira, 28 de agosto de 2020 -
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