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A prévia da inflação registrou alta de 0,81%, a maior taxa para o mês de 
novembro desde 2015.

Comentário Arazul Capital: A prévia do IPCA em novembro segue acima da mediana das expectativas do mercado tanto no
mês quanto no acumulado. A dificuldade que muitas empresas têm relatado para obter insumos e/ou matérias-primas,
associado a pressões cambiais e incerteza sobre o comportamento da demanda no futuro limitam o abastecimento
interno, o que deve seguir pressionando os preços nos próximos meses.



Alimentos e transportes seguem como os principais componentes de aumento 

do IPCA 15

Por outro lado, O Índice de Preços ao
Produtor (IPP), que mede inflação das
indústrias extrativa e de transformação,
aumentou 3,4% em outubro, mostrou nesta
quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Em setembro, o indicador
havia subido 2,34%. No acumulado do ano até
outubro, o índice somou 17,29% de alta.



A taxa de desemprego avança mais uma vez e atinge nova máxima histórica, 14,6%. 

Comentário Arazul Capital: O aumento recorde da taxa de desemprego no Brasil está associado ao cenário de forte retração

econômica provocado pela pandemia do novo coronavírus. Na análise mensalizada, contudo, muitos indicadores apresentaram

estabilidade e até mesmo crescimento, indicando um movimento de retorno tanto da oferta quando da demanda por trabalho no

Brasil. Os números do mercado de trabalho formal, por sua vez,seguem positivos e puxados pelo setor de serviços, o que

configura um importante indício de recuperação. Esse resultado ainda é reflexo das ousadas políticas de manutenção do

emprego e da renda.



No mercado de trabalho formal, por outro lado, os números continuam melhorando, com
aumento das contratações no setor de serviços



Contudo, a diferença de indicadores entre as regiões é bastante significativa



Política Fiscal e Governo Bolsonaro

➢ Novo Capítulo dos conflitos de Paulo Guedes no Governo. Agora com o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

➢ Bolsonaro segue afirmando que PG é insubstituível.

➢ Conflitos pessoais, excesso de promessas e poucos resultados minam cada vez mais a credibilidade do Ministro da 
Economia

➢ Relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), prometeu aos partidos de oposição que 
apresentará 

- na próxima semana seu parecer e incluirá a tributação de lucros e dividendos, a proibição de dedução de juros sobre o 
capital próprio e que a tributação de herança e patrimônio será “progressiva”

➢ Esse grupo também decidiu, segundo três líderes ouvidos pelo Valor, que haverá um tratamento diferenciado para 
saúde, educação e transportes. 



Crise Fiscal e Política Monetária: a hipótese da dominância fiscal

➢ Agentes desconfiam que o superávit primário será suficiente para pagamento do valor real da dívida
- Política Fiscal restringe a atuação da política monetária.
- Aumento dos juros -> aumenta custos da dívida -> aumento do processo de depreciação cambial -> fim da

âncora de expectativas

➢ TCU ameaça condenar Guedes se governo não definer meta fiscal. Processo pode respingar em Bolsonaro com
possível processo de impeachment.

➢ As emissões da dívida pública federal somaram R$ 173,26 bilhões em outubro, no que foi o maior volume da
série histórica, iniciada em 2006. O nível elevado de colocações tem por objetivo suprir a necessidade de
financiamento do governo frente à pandemia, mas também garantir a manutenção do caixa acima do limite
prudencial.

➢ Um destaque positivo de outubro, destaca o Tesouro, foi o aumento da participação de estrangeiros na
dívida,que ficou em 9,79%, na sua terceira alta mensal consecutiva.



Primeiros Sinais do Governo Joe Biden e relação com o Brasil

Tesouro: Janet Yellen. Primeira mulher a comandar o Tesouro, o FED e o gabinete da presidência
(assessora)

Meio Ambiente: John Kerry. Sinalização à ala mais radical do partio democrata

Secretário de Estado: Antony Bliken

Segurança Nacional: Jake Sullivan



IBOVESPA tem alta de 18% no mês com estrangeiros injetando R$ 30 bi, maior valor desde 
o início da série em 1995



Momento é de olhar oportunidades dentro de diferentes grupos de empresas



Momento é de olhar oportunidades dentro de diferentes grupos de empresas

• Básicos -> "BRAP4.SA"  "BRKM5.SA"  "CSNA3.SA"  "GGBR4.SA"  "GOAU4.SA"  "KLBN11.SA" "SUZB3.SA" 
"USIM5.SA"  "VALE3.SA" 

• Bens Industriais -> "AZUL4.SA" "CCRO3.SA" "ECOR3.SA" "EMBR3.SA" "GOLL4.SA" "RAIL3.SA" "WEGE3.SA”

• Consumo cíclico -> "BTOW3.SA" "COGN3.SA" "CVCB3.SA" "CYRE3.SA" "EZTC3.SA" "HGTX3.SA" "LAME4.SA" 
"LREN3.SA" "MGLU3.SA" "MRVE3.SA" "RENT3.SA" "VVAR3.SA" "YDUQ3.SA”

• Consumo Não cíclico -> "ABEV3.SA" "BEEF3.SA" "BRFS3.SA" "CRFB3.SA" "JBSS3.SA" "MRFG3.SA" "NTCO3.SA" 
"PCAR3.SA”

• Petróleo e Gás -> "BRDT3.SA" "CSAN3.SA" "PETR3.SA" "PETR4.SA" "PRIO3.SA" "UGPA3.SA”

• Energia -> "CMIG4.SA"  "CPFE3.SA"  "EGIE3.SA"  "ELET3.SA"  "ELET6.SA"  "ENBR3.SA"  "ENGI11.SA" 
"EQTL3.SA"  "TAEE11.SA”

• Bancos -> "BBAS3.SA"  "BBDC3.SA"  "BBDC4.SA"  "BPAC11.SA" "ITSA4.SA"  "ITUB4.SA"  "SANB11.SA"



Aparentemente esse é um movimento Global de busca por ativos de risco em Bolsas de 
países Emergentes



Desempenho do IBOV na semana



Desempenho do S&P 500 na semana



Desempenho do Dow Jones (DJCA)  na semana



Taxa de Câmbio apresentou leve variação negativa pela terceira semana consecutiva. Real 
foi a melhor moeda emergente em Novembro.



Desempenho do dólar na semana



Focus

Projeções Arazul Research: att em 20/11

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) 3,7%

IGP-M (Acumulado em 2021) 4,67%

Selic (2020, Fim de período) 2%

Selic (2021, Fim de período) 2,75%

Câmbio (Média dez/2020) 5,40

Câmbio (Média dez/2021) 5,29

Elaboração: Arazul Research



Curva de Juros apresentou leve melhora em relação a 30 dias o que pode estar 
refletindo uma acomodação das tensões fiscais
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