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Destaques da Semana Passada:

➢ Copom Manteve os juros em 2%;

➢ Governo sinaliza mais 10 bi pro Pronampe. Esse ano já foram liberados R$ 27,9 bi. R$ 85,86 bi quando se 
consideram todos os tipos de auxílios para empresas (Estadão);

➢ Congresso negocia com governo novo imposto (Nova CPMF?) em troca de aprovação da reforma tributária. 
Há resistências no Senado;

➢ Discurso de Bolsonaro na ONU;

➢ Risco do Covid afeta recuperação econômica global

➢ Volatilidade no mercado internacional segue alta. Nos EUA, eleições tem tensionado os mercados;

➢ Crise dos bancos com as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro;

➢ Falta de sinalização para um novo pacote fiscal nos EUA;



Copom

Copom mantém inalterada a taxa Selic, em 2% a.a., reforça a
necessidade de manutenção do atual regime fiscal e, ainda assim,
sinaliza que não pretende aumentar a taxa de juros no curto prazo.

Comentário Arazul Capital: Após nove cortes consecutivos

na taxa básica de juros, o Copom decidiu manter a taxa Selic

em 2% a.a., o menor nível da série histórica. Acreditamos

que o ciclo de afrouxamento monetário iniciado no final de

2016 se encerrou, especialmente porque as taxas de

juros reais estão negativas, o risco de instabilidade

financeira não é percebido como desprezível e há

alguma pressão inflacionária no curto prazo, que pode

contaminar as expectativas.



IPCA - 15

Comentário Arazul Capital: A prévia do IPCA em setembro acelerou, variando acima da mediana das expectativas do mercado tanto

no mês quanto no acumulado, sinalizando que a forte desvalorização cambial começa a impactar os preços, principalmente os dos

alimentos. É preciso considerar, no entanto, que fatores associados ao forte desemprego e possível fim dos auxílios emergenciais

mantém as expectativas de inflação abaixo da meta para esse e para o próximo ano. Este cenário orientou a decisão do comitê de

política monetária a manter a taxa de juros em patamar estimulativo.



Valor Econômico, 23/09: “Indústria sobre preços de itens de consumo
Supermercados negociam novas tabelas e não conseguem receber 100% do volume encomendado”

Inflação: descolamento entre índices do consumidor e 
do produtor



Índices e Expectativa

Fonte: IBRE e CNI



Comentários:

No trimestre encerrado em julho [...] Destacam-se as contratações de crédito no âmbito dos programas de suporte às empresas (Pronampe8 e do PEAC9) e a
retomada de gastos com cartão de crédito à vista pelas famílias, refletindo a redução no afastamento social e a volta do funcionamento das empresas ao
longo do período

No segmento direcionado, o crescimento no crédito para as empresas (4,3% no trimestre) foi alavancado pelos empréstimos do Pronampe e do PEAC,
enquanto o aumento para pessoas físicas (1,9% no trimestre) repercutiu, principalmente, maior dinamismo no mercado imobiliário.

Considerando o financiamento obtido em outras fontes entre maio e julho de 2020, na comparação com igual período de 2019, observa-se queda de 52,4%
nos valores captados pelas empresas no mercado de capitais doméstico10, e aumento de 32,6% no volume convertido para reais dos
empréstimos contratados no exterior (queda de 5,3% se considerado em dólares).

Mercado de Crédito – RTI(BCB)

Fonte: RTI/BCB



Comentários:

A taxa média de juros das operações do SFN atingiu 19,1% a.a. em julho – menor valor da série iniciada em
março de 2011 – registrando queda de 2,4 p.p. ante à taxa apurada em abril.

A taxa de inadimplência (operações com atrasos superiores a 90 dias) recuou 0,5 p.p. no trimestre
finalizado em julho, situando-se em 2,8%, menor valor desde março de 2015.

Mercado de Crédito – RTI(BCB)

Fonte: RTI/BCB



Investimentos estrangeiros no país recuam 85%

Fonte: Estadão



Investimentos em Infraestrutura

Segundo consultoria Inter.B pandemia retira cerca de 10% dos investimentos. País investirá 1.77 sendo que o
necessário seria cerca de 4.3%

Fonte: Estadão



Projeções

Fonte: B3 e 
Estadão|Elaboração Arazul
Research

Ibovespa - Fechamento



Câmbio - Dólar americano



Variação Semanal Ibovespa e Dólar



Projeções

Fonte: BCB  
Elaboração| Arazul
Reseach

Taxa de Câmbio - Euro



Curva de Juros
RTI e Estratégia do Tesouro:

1. Banco central divulga projeções do PIB menos pessimistas
para 2020 (- 5%) e crescimento acima da mediana do
mercado para 2021 (3,9%), o que afetou as taxas de longo
prazo

2. Tesouro muda estratégia:

- Tesouro focou na oferta de papéis de curto prazo para tirar
pressão sobre a parte intermediária da curva

- Reduz oferta de LTNs de longo prazo (janeiro de 2024) e
aumentou oferta de LTNs com vencimento em 2021.

- Oferta de LFTs foi reduzida de 500 mil a duas semanas para
apenas 100 mil na semana passada dada a pressão sobre
esses papeis no mercado secundário

3. A maior inclinação da curva juros vem refletindo problemas de
coordenação das expectativas por parte do governo e maior
risco atrelado ao teto de gastos



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
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