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FATOS RELEVANTES DA SEMANA:

➢ Governo anuncia que foi capaz de arrecadar o suficiente para fazer frente às obrigações de vencimentos
títulos do primeiro trimestre

➢ Bolsonaro fala que Brasil está quebrado e gera desconfiança dos investidores

➢ Baleia Rossi disponta como favorito à camara dos deputados e primeiros discursos focam em reforma
tributária e modernização do BF ou extenção do auxílio emergencial

➢ Vitória Democrata no Senado indica que estímulos fiscais serão mais fortes do que o esperado

➢ Invasão do Capitólio

➢ Bovespa Batendo Máximas Históricas

➢ Payroll dos EUA veio abaixo do esperado

➢ Avanço da Pandemia no Brasil e no Mundo



O comércio varejista segue em patamar recorde da série histórica iniciada em 
2012

Impulsionado pelo auxílio emergencial e
pelo crescimento do e-commerce, o volume
de vendas do comércio varejista vem
crescendo acima das expectativas.

De acordo com o último dado divulgado, o
varejo já se encontra 9,0% acima do
patamar pré-pandemia.



O setor de serviços, por outro lado, se recupera mais lentamente, refletindo 
ainda as medidas de distanciamento social 



Apesar da lenta recuperação, a confiança do setor de serviços voltou a aumentar 
em dezembro

Houve aumento da confiança no setor como
um todo e nos seus principais segmentos,
influenciado tanto pela melhora dos
indicadores que medem a situação atual quanto
dos que medem as expectativas para o futuro.



Produção industrial seguiu variando positivamente em novembro



Outros indicadores apontam que o setor deve se manter aquecido em 2021

A Utilização da Capacidade Instalada média da indústria (UCI - CNI) ficou em 73% em
novembro, 3 pontos percentuais acima do registrado em novembro de 2019, superando o
registrado em todos os meses de novembro desde 2014.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI – CNI) de dezembro segue em patamar
de elevada confiança (acima dos 50 pontos). As sondagens do IBRE/FGV dialogam com os
dados do CNI, indicando que a indústria foi o único setor a sustentar a tendência de alta da
confiança em dezembro.

Ainda segundo as sondagens realizadas pela Fundação Getúlio Vargas, os indicadores de
expectativas na indústria em relação à evolução do emprego (nos próximos 3 meses) e da
tendência dos negócios (seis meses seguintes) subiram em dezembro, sinalizando que o
setor continua otimista em relação ao primeiro semestre de 2021.



O Índice de Confiança do Empresário Industrial se mantém em patamar de 
elevada confiança



Desemprego segue alto, mas apresenta leve queda em comparação ao trimestre móvel 
anterior, com aumento da população ocupada

Segundo a PNAD Contínua divulgada IBGE, a taxa de desocupação foi estimada em
14,3% no trimestre móvel referente aos meses de agosto a outubro de 2020.

Em relação ao trimestre móvel encerrado em setembro, a taxa de desemprego
registrou a primeira queda do ano, variando -0,3 ponto percentual.

Apesar disso, a taxa de desemprego segue alta no Brasil. Na comparação com o
mesmo período do ano anterior, quando foi estimada em 11,6%, o indicador
apresentou alta de 2,7 pontos percentuais.



Segundo o IBGE, 14,1 milhões de pessoas estavam desocupadas no Brasil entre 
agosto e outubro de 2020



No mesmo período, o número de pessoas ocupadas foi de aproximadamente 
84,3 milhões

O contingente de pessoas ocupadas
apresentou melhora, variando 2,2%
em relação ao trimestre móvel
imediatamente anterior.

Em relação ao mesmo trimestre do
ano anterior, no entanto, este
indicador apresentou variação
negativa (-10,4%), quando havia no
Brasil 94,1 milhões de pessoas
ocupadas.



No trimestre encerrado em
outubro, a taxa de participação
(56,0%) - proporção da
população em idade ativa
incorporada ao mercado de
trabalho como ocupada ou
desempregada - voltou a subir,
variando 0,9 ponto percentual
em relação ao trimestre móvel
imediatamente anterior.

A taxa de participação da força de trabalho voltou a subir, indicando aumento da 
procura por trabalho no país



Parte significativa da aceleração inflacionária do período recente deve-se a fatores
temporários

A inflação medida pelo IPCA deve se acelerar
até maio, ultrapassando a marca de 6% no 
acumulado de 12 meses.

No entanto, nossas previsões sugerem que a
inflação deve encerrar o ano de 2021 bem
próxima do centro da meta.



Selic deve subir moderadamente para ajudar na recuperação da atividade e, ao mesmo tempo, 
não prejudicar demasiadamente o fiscal

A taxa real de juros deve
permanecer negativa na maior
parte de 2021. O nosso cenário
contempla uma lenta normalização
da política monentária no 2
trimestre.

Trimestre Focus Arazul

1º Trimestre 2021 2 2

2º Trimestre 2021 2 2

3º Trimestre 2021 2,5 2,25

4º Trimestre 2021 3 2,75

Elaboração: Arazul Research



IBOVESPA mais uma semana de forte alta, puxada por setores tradicionais e cíclicos



Fatores externos devem dirigir o comportamento dos ativos de risco nos
mercados emergentes em 2021 e o Brasil deve se beneficiar deste processo

O Ibovespa situa-se acima do patamar
consistente com os fundamentos, o que 
abre caminho para alguma correção no CP. 

Ainda assim, nós acreditamos que um 
cenário mais otimista deve prevalecer ao
longo de 2021, especialmente se a política
doméstica atrapalhar pouco.      



Rotação setorial e possibilidade de um novo superciclo de commodities



Índice de Emergentes segue subindo forte (EEM), com IBOV e Índice da Bolsa Brasileira nos EUA (EWZ) 
acompanhando o movimento



Brent



Brent



Índice de Commodities



Taxa de Câmbio



Volatilidade do Real segue se destacando frente a outras moedas



A principal explicação para recente valorização da taxa de câmbio (últimos 3 
meses) está no contexto externo, mas é preciso considerar o risco político e o 
fiscal

➢ Grande influxo de capitais para os emergentes pode ser explicado pelo maior apetite ao risco do investidor
internacional

➢ Valorização do preço das commodities com a expectativa de normalização mais rápida das atividades
econômicas no mundo pós-vacina

➢ Desvalorização global do dólar com o desfecho das eleições presidenciais americanas e a onda azul

➢ O Brasil está com balanço de pagamentos em situação confortável

➢ Riscos não desprezíveis em 2021: maior confusão entre Ligislativo e Executivo (político) frustração da agenda 
de reformas (fiscal)

➢ Nossa projeção: dólar entre 5,05 e 5,30 no final de 2021



Focus



Os juros dos títulos públicos prefixados e indexados ao IPCA subiram nos últimos dias, 
refletindo alguns ruídos políticos. No entanto, acreditamos em queda dos juros longos no final 
de 2021 (curva de juros menos inclinada)



Curva de Juros
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