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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou alta de 0,78% em janeiro, 
0,28 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em dezembro (1,06%).



Com exceção do grupo comunicação (-0,01%), todos os segmentos pesquisados apresentaram 
alta em janeiro. A alta do indicador foi generalizada entre as regiões pesquisadas



Segundo a PNAD Contínua divulgada hoje pelo IBGE, a taxa de desocupação foi estimada em 14,1% no 
trimestre móvel referente aos meses de setembro a novembro de 2020.

Comentário Arazul Capital: Mais de 14 milhões de pessoas seguiram desempregadas no Brasil no trimestre encerrado em novembro. Houve uma leve queda do
desemprego, motivada principalmente pelo aumento dos trabalhadores informais, mas esse não parece ser um movimento forte o suficiente para compensar o
retorno das pessoas procurando trabalho após o fim do auxílio emergencial. As políticas de auxílio às empresas refletiram positivamente no mercado de trabalho
formal, e o país fechou o ano de 2020 com um saldo positivo. Apesar disso, o fim dessas políticas já repercute negativamente, e em dezembro houve destruição de
aproximadamente 68 mil postos formais de trabalho. Dado esse cenário, a despeito da leve queda recente, acreditamos que a taxa de desemprego deve voltar a
aumentar nos próximos meses.



A taxa de participação da força de trabalho voltou a subir, indicando aumento da procura 

por trabalho no país



O indicador de utilização da capacidade instalada mostrou que a atividade 

industrial foi mais fraca em dezembro

A Utilização da Capacidade Instalada
(UCI) média da indústria caiu 3 p.p em
dezembro, embora se mantenha
aquecida em relação ao mesmo mês
de 2019.

Já o número de empregados na
indústria seguiu subindo, fato inédito
para o mês que geralmente registra
queda no emprego.

Os estoques seguem em queda, e a
falta ou alto custo de insumos continua
sendo o principal problema relatado.



O índice de confiança do empresário industrial recuou em janeiro de 2021

O indicador que mede a confiança dos
empresários da indústria, calculado pela
Confederação Nacional da Indústria,
recuou 2,2 pontos entre dezembro de
2020 e janeiro de 2021, passando de 63,1
pontos para 60,9 pontos.

Ainda assim, o ICEI se mantém próximo
ao patamar de 60 pontos, distante da
linha divisória dos 50 pontos, indicando
que os empresários da indústria seguem
confiantes.



A prévia da sondagem da indústria (FGV) também aponta queda da confiança dos 

empresários no primeiro mês de 2021 

A prévia do Índice de Confiança da
Indústria (ICI) de janeiro 2021 sinaliza
queda de 3,5 pontos em relação a
dezembro.

A redução no resultado prévio da
confiança industrial ocorre em
consequência de redução da satisfação
sobre o momento presente e piora das
expectativas em relação aos próximos
meses.



IBC-BR, indicador de atividade econômica mensal, avança 0,59% em novembro 

de 2020

No acumulado dos últimos 12
meses, no entanto, o indicador
registrou queda de 4,15%.

Entre os grandes setores da
economia que definem o ritmo de
recuperação da atividade, o grande
desafio ainda é o setor de serviços,
cuja lenta recuperação é
influenciada pela incerteza em
relação ao fim da crise sanitária.



Estadão destaca que falhas de planejamento e logística criam diferentes ritmos de 

vacinação no país e Braulio Borges calcula que atraso na vacinação deve retirar 150 

bilhões do PIB de 2021



Notícias da Semana: Novos Auxílios, Caso Game Stop e Greve dos 

Caminhoneiros

➢ Governo pensa em criar novo auxílio apenas para bares e restaurantes 
(https://www.infomoney.com.br/negocios/bares-e-restaurantes-podem-obter-linha-de-credito-subsidiado-do-pronampe/)

➢ Novo auxílio emergencial deve sair, mas ainda não sabemos qual. 
(https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55835205)

➢ Auxílio cabe no Teto? Provavelmente não. Saída seria aprovação de crédito suplementar fora do Teto.
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,analise-risco-de-romper-teto-de-gastos-e-elevado,70003597856)

➢ Governo Destina 3 bilhões a Parlamentares para garantir vitória na câmara e no senado
(https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,parlamentares-que-trocaram-baleia-por-lira-receberam-verba-extra-do-governo,70003600729)

➢ Caso Game Stop
(https://globoplay.globo.com/v/9217038/)

➢ Greve dos caminhoneiros não deve ter a mesma adesão de 2017. Governo tenta negociar e Petrobrás mantém sua
estratégia de preços.
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Novo surto de Covid na China já se reflete no PMI de serviços



Política: Cenário anterior

➢ 18 de dezembro: Rodrigo Maia anuncia frente ampla com 18 partidos que totalizam 281 deputados, 
mais de metade dos 513 totais. Arthur Lira aposta na infidelidade partidária.

➢ Final de dezembro: Diversos partidos vistos como potenciais novos membros da frente de Maia decidem 
não aderir à candidatura de Baleia Rossi. Mesmo partidos que já estavam na frente ampla começam a 
demonstrar resistência ao nome de Baleia.

➢ Início de janeiro: Após insatisfações crescentes na base de Maia e negociações de sucesso ”no varejo”, 
algumas consultorias políticas começam a apontar Arthur Lira como favorito.

➢ Fim de janeiro (hoje): Lira é amplamente considerado como favorito. ACM Neto, presidente do DEM, 
declara neutralidade do partido nas eleições, sugerindo fraqueza de Maia. Resta a Baleia Rossi e Rodrigo 
Maia a esperança de negociações políticas de última hora.



Política: Quais as diferenças mais importantes?

➢ Alinhamento com o governo. Perspectiva de estabilidade pode levar a uma onda de otimismo no 
mercado após a eleição de Arthur Lira.

➢ Baleia Rossi foi autor da PEC 45, a ”reforma tributária de Bernard Appy”. Em entrevistas, Guedes cita 
Lira como esperança para que sua proposta tributária seja aceita. O candidato Arthur Lira não se 
comprometeu publicamente com qualquer agenda.

➢ Em entrevista à Globo News, Lira e Rossi descreveram suas prioridades de forma parecida: vacina e 
reformas econômicas. Quando instigados a apontar diferenças, Rossi destacou a diversidade da sua 
base de apoio e a independência da Câmara, enquanto Lira sugere que Maia fez uma gestão 
personalista e promete repartir mais o poder entre os deputados.



Política: Expectativas

➢ Eleição de Arthur Lira (PP) para a presidência da Câmara

➢ Eleição de Rodrigo Pacheco (DEM) para a presidência do Senado

➢ Baixa probabilidade de vitória de candidatos sem compromisso com a agenda de reformas 
estruturais.

➢ Alta probabilidade de surpresas na última hora, dado o histórico e contexto político.

➢ Cenário esperado tende a ser positivo para os preços de ativos, mas ambos os candidatos 
foram pouco propositivos durante a campanha. Impacto tende a ser maior se a vitória vier 
com sinalização sobre algum projeto em tramitação – a autonomia do Banco Central, por 
exemplo, já foi aprovada pelo Senado no fim de 2020.

➢ IMPORTANTE: Maia ameaça com impeachment de Bolsonaro
(https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maia-ameaca-com-impeachment-de-bolsonaro-psdb-e-solidariedade-devem-rifar-
baleia,70003601040)

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,maia-ameaca-com-impeachment-de-bolsonaro-psdb-e-solidariedade-devem-rifar-baleia,70003601040


IBOVESPA caiu cerca de 1% na semana e fechou o mês em -5,5%.



Quedas nas bolsas globais foram generalizadas



Quedas nas bolsas globais foram generalizadas



Probabilidade de 5% do ibovespa estar abaixo de 90 mil ao fim dos proximos
100 dias - assumindo-se que o indice tenha uma volatilidade anualizada de 28%



2020 não acabou? Dólar fechar janeiro com alta de 5% e alta volatilidade.



A curva de juros fechou em relação a da semana passada, mas o prêmio de risco dos papéis
mais longos ainda estão elevados. O cenário de curto prazo possui incerteza acima do habitual.



Focus
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