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A semana começou com as vitórias de Rodrigo Pacheco para o Senado e Arthur Lira para a Câmara de 
Deputados. As vitórias dão novo fôlego ao Governo Bolsonaro



A produção industrial avançou em dezembro, mas fechou o ano de 2020 com queda de 4,5%
em relação a 2019

Comentário Arazul Capital: O crescimento de 0,9% da produção industrial em dezembro, configurou a oitava taxa positiva consecutiva de 2020,

com destaque para bens de capital e bens de consumo duráveis. Apesar disso, a produção caiu 4,5% em 2020, acelerando a perda verificada

em 2019. Os estoques seguem em queda, de modo que a necessidade de recompor os níveis de armazenamento deve manter a produção

aquecida no curto prazo, mas a falta ou alto custo de insumos continua sendo o principal problema relatado pelos empresários, o que limita o

crescimento da produção. Para o cenário prospectivo, a queda da confiança dos empresários industriais em janeiro, associada ao fim dos

auxílios, também indica uma diminuição do ritmo de crescimento do setor



A alta foi puxada principalmente pela indústria de bem de capital e foi disseminada por diversos 
segmentos 



O grave cenário do mercado de trabalho, o fim das políticas emergenciais e o avanço da

pandemia influenciou na queda dos principais indicadores de confiança nos últimos meses

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC), da Fundação
Getúlio Vargas, caiu 2,7 pontos em
janeiro, para 75,8 pontos.

Esse é o menor valor desde junho
de 2020 (71,1 pontos) quando se
iniciava a fase de recuperação das
perdas sofridas no primeiro
quadrimestre de 2020.

Com piora tanto da percepção dos
consumidores em relação ao
momento atual quanto das
expectativas para os próximos
meses.



As sondagens realizadas pela FGV também apontam queda da confiança, tanto para a 

indústria quanto para o comércio e os serviços.



O índice de incerteza da economia voltou a recuar em janeiro, mas ainda

se encontra 22,3 pontos acima do nível pré-pandemia

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) recuou 4,9 pontos em janeiro, para 137,4 pontos. Motivado,
principalmente, pela forte queda do componente de expectativa, que pode estar associado ao início da
imunização no Brasil e no mundo.



No mercado americano, os dados de mercado de trabalho vieram melhores do 

que o esperado, animando os investidores

“US Unemployment Rate moved down to 6.3% in January. Prior readings: -6.7% in Nov/December -6.9% in 
October -7.9% in September -8.4% in August -10.2% in July -11.1% in June -13.3% in May -14.7% in April Was @ 
3.5% in February (50-year-low) before the shutdowns.”



E os dados de hospitalizações e número positivo de casos mostram uma tendência 

expressiva de queda, o que já pode significar efeito dos mais de 40 milhões de vacinados



IBOVESPA subiu 4,5% na semana passada, puxado pelo animo no cenário externo e as expectativas de 
maior estabilidade no cenário político interno



Altas nas bolsas globais foram generalizadas



VIX teve 7 dias consecutives de queda, uma das maiores sequências da série



Os indicadores mostram a forte recuperação do preço das commodities



E é evidente a buscar dos investidores por mercados emergentes



Porém, um ponto que ainda não está claro é até que ponto o enfracimento do dólar vai chegar, dado que a 
moeda voltou a se valorizar nos ultimos dias



Dólar tem mais uma semana de forte volatilidade mesmo com ambiente favorável



A curva de juros fechou em relação a da semana passada, com o juros de títulos longos caindo
de 8% no fim de janeiro para 7,5%. 
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