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PIB do Brasil recua 1,5% em no primeiro trimestre de 2020 
 

O impacto na economia gerado pela pandemia começa a ficar mais evidente, com ex-

pectativa de retração para o ano superior a 6%, aponta relatório FOCUS. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

Em relação ao crescimento doméstico, as expectativas 
para o PIB de 2020 continuaram piorando. O IBGE divul-
gou que o PIB do primeiro trimestre recuou 1,5% em re-
lação ao quarto trimestre de 2019. A contração da ativi-
dade no período refletiu os primeiros impactos da pan-
demia do Covid-19 no Brasil. O início do isolamento so-
cial anunciado em março afetou negativamente o mer-
cado de trabalho, prejudicando a demanda, além dos 
efeitos sobre a oferta, com a paralisação de vários servi-
ços, especialmente os que são prestados às famílias.  

A forte queda da atividade no primeiro trimestre, com  
expressiva contração de serviços e consumo, indica que 
os efeitos da pandemia e do isolamento social serão 
mais severos do que anteriormente esperado no se-
gundo trimestre do ano. Assim, de acordo com o relató-
rio Focus do Banco Central, o consenso para o PIB deste 
ano passou de queda de 3,76% para retração de 6,25% 
entre o final de abril e o final de maio. 

 

Política Monetária 

O Banco Central não alterou sua comunicação a respeito 
da política monetária e continuou afirmando que para a 
próxima reunião, o Comitê considera um último ajuste. 
No entanto, devido a contínua revisão para baixo do PIB 
e inflação bem-comportada, o Banco Central fez sinali-
zações importantes de que o limite para a queda da taxa 
de juros atualmente visto pela autoridade monetária 
não é fixo e pode ser revisto. 

Em relação aos próximos passos, o Banco Central sinali-
zou um novo corte de 0,75 p.p. O Copom afirmou que 
para complementar o grau de estímulo necessário como 
reação às consequências econômicas da pandemia da 
Covid-19, considera para a próxima reunião, um último 
ajuste, não maior do que o atual.

  

Político

A evolução do cenário político também contribuiu para 
o bom desempenho dos ativos em maio, uma vez que o 
cenário de impeachment ficou ainda menos provável. 
Apesar de as investigações sobre a eventual interferên-
cia de Bolsonaro na Política Federal continuarem, houve 
redução nas tensões políticas após o vídeo da reunião 
ministerial de 22 de abril se mostrar menos prejudicial 
ao presidente Bolsonaro do que se antecipava.  

Apesar da base de apoio construída no Congresso, ainda  
existem dúvidas de como Bolsonaro irá reagir na política  
econômica em um cenário de grave recessão e aumento 
do desemprego. A eventual necessidade de estender be-
nefícios sociais e a busca em dar respostas rápidas para 
a atual crise ainda serão testes importantes para a 
agenda de Paulo Guedes dentro do governo e para o 
apoio do Centrão nos próximos meses.

 

 

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de maio foi marcado pela flexibilização das medi-

das restritivas colocadas em vigência para conter o 

avanço do COVID-19 nas principais economias desenvol-

vidas. A reabertura gradual das principais economias 

confirma que o pior momento em termos de dissemina-

ção da nova doença pode ter ficado para trás. Assim, de-

pois de a divulgação do PIB do primeiro trimestre para as  

principais economias e dados de atividade referentes ao 

mês abril, os dados de maio sinalizam melhora da ativi-

dade e apontam para recuperação do crescimento, 

mesmo que ainda frágil e incipiente. 

Mesmo com a estratégia de saída das restrições já dese-

nhada por algumas regiões, a flexibilização é gradual e a 

eventual mudança no perfil de consumo da população 

global ainda sugerem forte contração da atividade eco-

nômica no segundo trimestre e inevitável recessão global 

no ano. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, após a taxa de desemprego saltar 

para 14,7% em abril, a última semana de maio registrou 

o primeiro decréscimo no estoque de pedidos de auxílio 

desemprego desde o início da pandemia. Os PMI's tam-

bém sinalizaram respiro da atividade econômica, com o 

ISM de manufatura nos Estados Unidos se recuperando 

após registrar o menor nível desde 2009, ainda que te-

nha permanecido abaixo dos 50 pontos. 

O forte estímulo monetário já anunciado pelo FED, o ro-

busto pacote fiscal e as leis trabalhistas mais flexíveis 

permitem antecipar uma recuperação econômica mais 

rápida da economia americana.

 

Política Monetária – EUA 

Apesar de o FED não alterar a taxa de juros nem mudar 

os aspectos relacionados ao seu programa de compras 

de ativos, reforçou seu posicionamento em favor de uti-

lizar de forma integral todos os instrumentos que têm 

à sua disposição em caso de nova deterioração do ce-

nário. 

Apesar do alto grau de estímulo monetário e ampliação 

dos instrumentos para garantir liquidez, o FED não des-

carta novas medidas de estímulo e sinaliza manutenção 

da política monetária expansionista por um período pro-

longado. 

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro

O PMI de manufatura da Zona do Euro mostrou recupe-

ração e avançou para 39,4 pontos em maio depois de 

registrar 33,4 pontos em abril. 

Assim como nos Estados Unidos, os dados de atividade 

econômica apontam para um severo impacto na econo-

mia da Zona do Euro e indicam que a recessão em 2020 

está contratada. Para o segundo trimestre, os números 

devem ser ainda piores, como sugerido pelos PMI's do 

mês de abril. No entanto, diferentemente dos EUA, a li-

mitação dos instrumentos para lidar com a crise indica 

uma recuperação mais lenta da Zona do Euro. Um es-

forço fiscal maior, como o pacote proposto pela Alema-

nha e França, poderia contribuir para melhora mais rá-

pida da atividade. 

 

 



 

Política Monetária – Zona do Euro

Em sua reunião de junho, o ECB superou as expectativas 

e aprovou uma expansão maior do que a esperada em 

seu programa de emergência para minimizar os efeitos 

da pandemia de covid-19, aumentando o valor de 600 

bilhões para 1,35 trilhão de euros. A decisão trata de um 

esforço da instituição para manter o fluxo de crédito 

acessível durante a recessão gerada pelas paralisações 

em razão da doença. 

Além de indicar que está determinado a assegurar as ta-

xas de juros baixas por um longo período, o Banco Cen-

tral Europeu também estuda a possibilidade de flexibili-

zar mais as compras de títulos em seu programa de fle-

xibilização quantitativa, o que diminuiria a pressão so-

bre os títulos de países periféricos, como a Itália.

 

China

Na China, o PMI oficial permaneceu acima dos 50 pon-

tos, sinalizando que a quantidade de empresas que 

apontaram melhora do cenário econômico superou o de 

empresas para as quais as condições deterioraram ao 

longo de maio.  

O controle da disseminação do coronavírus permite a 

economia chinesa recuperar mais rapidamente e, prin-

cipalmente, contribui para que as autoridades chinesas 

anunciem novas medidas de estímulo. Por ora, o risco 

de uma segunda onda de disseminação segue tímido.
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Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

Renda Fixa | IMA Geral ex-C 

A carteira manteve a estrutura de aplicações em IRFM, 

27% do PL, com prazo médio de 2,06 anos e taxa de re-

torno de 3,90% a.a , além de investimentos em I MAB, 

23% do PL, com prazo médio de 7,86 anos e taxa de re-

torno de 2,86% a.a. Foram realizadas também opera-

ções direcionadas a política monetária de curto prazo e 

de proteção da carteira de NTNBs, no mercado futuro de 

juros. Resultado positivo para a carteira.

 

Renda Variável 

No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição 

em Sabesp. Apesar de reportar resultados fracos para o 

primeiro trimestre do ano, impactados pela forte desva-

lorização do Real no período e por um aumento na pro-

visão de perdas decorrente de uma maior inadimplên-

cia, a ação se beneficiou da expectativa de uma reto-

mada nas discussões sobre o projeto de lei que atualiza 

o marco regulatório do saneamento básico, um item 

fundamental para a privatização da companhia. 

Outro destaque positivo foi nossa posição em BTG Pac-

tual, que mostrou resiliência nos resultados apesar do 

cenário macroeconômico desafiador, com crescimento 

do portfólio de crédito em Corporate Lending sem uma 

deterioração na qualidade dos ativos e forte captação 

em Asset e Wealth Management. Além disso, o lança-

mento de ofertas de ações e emissão de dívida no mês 

trouxe uma maior expectativa sobre uma retomada 

mais rápida que o esperado no segmento de Investment 

Banking.  

Um dos destaques negativos no mês foi nossa posição 

em JBS, que apresentou resultados para o 1T20 abaixo 

das expectativas, com EBITDA de R$ 3,9 bilhões (+22,6% 

y/y) e contração de 30 bps na margem consolidada para 

6,9%, sobretudo por conta do fraco desempenho nas 

operações dos Estados Unidos, que devem continuar 

pressionadas pela maior ociosidade das fábricas devido 

à disseminação do Covid¬19. Por outro lado, a Seara sur-

preendeu positivamente tanto em crescimento quanto 

em rentabilidade, numa combinação de maiores volu-

mes de exportação e melhor mix de produtos no mer-

cado doméstico.
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Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 
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Estratégias

•. Em maio adicionamos posição comprada na NTN 

B 21 e reduzimos alocação dada nos vértices mais 

longos da curva de juro real. No início de junho, vol-

tamos a alocar uma parte menor do risco na NTN B 

50. 

• O perfil da carteira está distribuído da seguinte 

forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 50% do risco ativo em pa-

peis de juro nominal; 

- na dimensão prazo - menos de 5 anos/mais de 5 anos: 

97% do risco em papéis (juros nominal e real) ou con-

tratos futuros de juros com prazo inferiores a 5 anos. 

 

IMA-B 

Mantivemos o risco ativo da carteira que encontra-se 

atualmente com a seguinte disposição: 

• Juros Reais 

Sub alocação na região 2020-21 

Sobre alocação na região 2022-28 

Sub alocação na região 2030-40; 

Sobre alocação na região 2045-2055. 

 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no DI Jan-

21 e no Jan-22 

- Parte longa: posição tomada no DI Jan-27 

• Riscos para o portfólio advêm: (i) reincidência da Co-

vid-19 nos países onde houve redução da propagação; 

(ii) abandono da agenda de reformas por parte do go-

verno Bolsonaro comprometendo a execução da conso-

lidação fiscal.
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CRÉDITO PRIVADO 

Maio confirmou nossa visão de estabilidade para os 

spreads de crédito associada a melhor liquidez do 

mercado secundário. 

Continuamos observando aa redução nos resgates dos 

fundos de crédito no mercado conjuntamente com o 

estabelecimento de mandatos grandes de investidores 

dedicados que contribuíram para a melhora das condi-

ções gerais de mercado. 

Continuamos com a revisão contínua da carteira a luz dos 

resultados do 1T2020 e também das informações relati-

vas às operações no 2T2020 que refletem integralmente 

os efeitos da pandemia. Este processo de revisão conti-

nua tem nos dado segurança com relação a carteira que 

mantemos e também indicado melhorias na alocação do 

risco dentre da classe crédito privado. 

Para junho, a nossa expectativa é de preços menos vo-

láteis, porém ainda instáveis por conta da incerteza a 

respeito da evolução da pandemia. 

O mercado primário (pipeline) encontra-se parali-

sado, com sinais tentativos de retornar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Índice de Mercado ANBIMA: Representa o desempenho de uma carteira de título públicos indexa-

dos pelo IPCA. 

 - IMA-B 5: Subíndice que representa os títulos indexados ao IPCA com prazo de até 05 anos.  

 - IMA-B 5+: Subíndice que representa os títulos indexados ao IPCA com prazo superior a 05 anos. 

IMA-B 

É um subíndice do IMA (Índice de Mercado ANBIMA): Representa a evolução de uma carteira de 

títulos públicos prefixados, com prazo de até 2 anos.  
IRF-M 

IMA-Geral ex-C: Representa a evolução de uma carteira formado por todos os títulos que compõem 

a dívida pública, excluindo os papéis indexados ao IGP-M (as antigas NTN-C - Notas do Tesouro Naci-

onal – Série C ou Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais). 

IMA Geral ex-C 

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/precos-e-indices/projecao-de-inflacao-gp-m.htm
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