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➢“Big Bang Day” adiado: Renda Brasil; Pró-Brasil

➢BEm foi estendido por mais dois meses;

➢Anúncio do Programa Casa Verde Amarela;

➢Pauta Ambiental volta ao debate com decisão do Ministério;

➢Fala do Jerome Powell: FED buscará não apenas estabilidade monetária, mas
também estimular a economia. Inflação Média de 2%;

➢Repasse do BCB pro Câmbio (pedalada?).

Acontecimentos da semana



Neopedalada?

• Banco Central irá transferir R$ 325 bilhões para o Tesouro Nacional. A título de comparação, até
Agosto/2020 o governo já gastou R$ 366 bilhões com os auxílios em relação ao Corona Vírus.

• O Tribunal de Contas da União deu Aval para a operação em 17 de Agosto

LEI Nº 13.820, DE 3 DE MAIO DE 2019

Art. 5º Mediante prévia autorização do Conselho Monetário
Nacional, os recursos existentes na reserva de resultado de que
trata o art. 3º, observado o limite estabelecido no § 2º do art.
4º desta Lei, poderão ser destinados ao pagamento da Dívida
Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) quando severas
restrições nas condições de liquidez afetarem de forma
significativa o seu refinanciamento.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.820-2019?OpenDocument


CAGED – Mercado de trabalho formal

Comentário Arazul Capital: A variação de 0,23% na prévia da inflação de agosto de 2020,
apesar de se encontrar abaixo do resultado registrado em julho, veio em linha com o esperado pelo mercado (0,24%).
Esse resultado é compatível com a nossa percepção de que a inflação tende a se estabilizar no curto prazo, dado
movimentos em sentidos opostos nos componentes do índice.

IPCA-15



Mercado de Trabalho Regional

Comentário Arazul: No 2º trimestre de 2020, a taxa de desemprego no Brasil foi estimada em 13,3%. A Região Nordeste
permaneceu registrando a maior taxa de desemprego entre todas as regiões (16,1%). Entre as UF’s, as maiores taxas foram
observadas em Sergipe e na Bahia (19.8% e 19.9%, respectivamente). Resultado que se torna ainda mais grave quando
observamos que a Bahia apresentou a segunda maior variação negativa na taxa de participação da população na força de trabalho
(-8.1%) perdendo apenas para o Piauí (-9.3%). Enquanto Sergipe apresentou a segunda maior variação positiva da taxa de desalento
(4.2%), perdendo apenas para Alagoas (5.2%).



“A incerteza continua caindo, mas de forma decrescente
ao longo dos meses. Com isso, o IIE-Br ainda está mais
de 20 pontos acima do recorde anterior à pandemia de
Covid-19, de 136,8 pontos, em setembro de 2015. O
resultado reflete o contexto ainda problemático da
pandemia, os embates atuais relacionados às contas
públicas e as dúvidas sobre o ritmo de recuperação da
atividade econômica. Em agosto, pela primeira vez
desde o início da pandemia, o componente de
Expectativas, com peso de 20%, exerceu maior
influência no resultado do IIE-Br. Apesar da evolução
favorável no mês, este componente permanece acima
dos 200 pontos, refletindo a dificuldade de se prever os
rumos da economia no horizonte de 12 meses, devido,
principalmente, aos impactos ainda desconhecidos da
retirada gradual dos estímulos fiscais na recuperação da
economia”

Ambiente Econômico: Incerteza

Fonte: IBRE/FGV



Modelo: variáveis econômicas/financeiras domésticas controladas por fatores externos (juros americanos
e VIX) e fatores internos (ciclo econômico doméstico).

O Novo Regime Fiscal está associado negativamente com:

i) Taxa de juros reais; 
ii) Risco-país (EMBI+); 
iii) Volatilidade cambial;

O Novo Regime Fiscal está associado positivamente com:

i) Prazo médio da dívida pública;
ii) Índice Ibovespa; 

Conclusão principal: abandonar o Novo Regime Fiscal trará mais instabilidade macroeconômica e
financeira para o Brasil, prejudicando a recuperação da atividade em 2021 e 2022. Caso a EC n. 95 seja
flexibilizada, deve-se fazer de forma crível e acompanhada de reformas.

Exercício com novo regime fiscal



Valor Econômico: “As estimativas pontuais obtidas apontam para efeitos da ordem de 1,7 a 2,7 p.p. na taxa de juros
da NTN-B de 10 anos. Segundo, variações na taxa de juros de longo prazo têm impacto significativo no nível de
atividade econômica, mesmo no curto prazo”, informa o documento. “De acordo com as estimativas apresentadas,
a redução de 1 p.p. na taxa de juros.”

Exercício com novo regime fiscal



Contas Externas

Fonte: Valor e IBRE/FGV



Contas Externas

Fonte: IBRE/FGV



Retomada da Atividade:

Fonte: Valor



Projeções

Fonte: B3 e 
Estadão|Elaboração Arazul
Research

Ibovespa - Fechamento



(𝐼𝑏𝑜𝑣)𝑡= 𝛽0 + 𝛽1(𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠)𝑡+𝛽2(𝑆&𝑃 500)𝑡+𝛽3(𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)𝑡 + 𝜀𝑡
𝛽2, 𝛽3>0 e 𝛽1<0 

Para a janela mais longa, tem-se que o Ibovespa está caro e precisa de correção. Para as janelas mais recentes, tem-se o 
contrário: existe macro-fundamentos, hoje, para a valorização do Ibovespa;  
Resultados não são sensíveis a alteração da frequência de diária para mensal. Incluir inflação, incerteza política e VIX não 
afetam qualitativamente os resultados.  

Para onde vai o IBOV?



Projeções

Fonte: BCB  
Elaboração| Arazul
Reseach

Taxa de Câmbio - Dólar americano



BCB/Focus



Destaques desta semana
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País Indicadores Data Expectativa

BRA Dívida/PIB Segunda-feira, 31 de agosto de 2020 59,1%

CHINA PMI Industrial segunda-feira, 31 de agosto de 2020 52,6

BRA PIB (Q2) Terça-feira, 01 de setembro de 2020 -9,4%

EURO PMI (ALE/GRB/ESP) Terça-feira, 01 de setembro de 2020 -

BRA PMI Terça-feira, 01 de setembro de 2020 -

BRA IPC FIPE Quarta Feira, 02 de setembro de 2020 -

CHINA PMI Quarta-feira, 02 de setembro de 2020 -

EURO PMI Serviços e compost (ALE/GRB/ESP/FRA) Quinta-feira, 02 de setembro de 2020 -

BRA Produção Industrial Quinta-feira, 03 de setembro de 2020 -

BRA PMI serviços e COmposto Quinta Feira, 04 de setembro de 2020 -

BRA Produção de Veículos Sexta-feira, 04 de setembro de 2020 -
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