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Sérgio Moro pede demissão do cargo de Ministro da Justiça 
 

A saída do ministro de maior popularidade do governo levanta especulações sobre 

uma possível saída de Paulo Guedes, trazendo incerteza ao mercado. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

As expectativas para o PIB de 2020 pioraram rapida-
mente. As primeiras informações de março e abril con-
firmaram que o isolamento social anunciado por diver-
sos governadores já teve um impacto significativo na ati-
vidade econômica. Neste momento, no entanto, mais 
importante para as estimativas de crescimento são as 
perspectivas para a duração das medidas de isolamento 
social. Com trajetória de aceleração dos novos casos de 
covid-19, ainda não há visibilidade de quando as princi-
pais capitais brasileiras irão abrandar as medidas de res-
trição. Caso a política de isolamento continue ao longo 
de maio, novas revisões para o crescimento de 2020 são 
inevitáveis e a retração do PIB deve ser superior à 3,0%. 

A intensidade da recessão e a velocidade de recupera-
ção econômica dependerão da duração do período de 
isolamento social e, principalmente, visibilidade sobre o 
ajuste fiscal. Apesar de o déficit primário ser superior a 
6,0% do PIB por conta das medidas já anunciadas, o mais 
importante é que em momentos de emergências como 
atual não ocorra oportunismo fiscal e que estas medidas 
sejam transitórias e não coloquem em xeque o teto dos 
gastos. A preservação do comprometimento com o 
ajuste fiscal nos próximos anos é preponderante para as 
expectativas de retomada da economia após a crise e 
sustentabilidade da taxa de juros em baixo patamar por 
um longo período. 

 

Política Monetária 

O Banco Central surpreendeu e cortou a taxa Selic em 
0,75 p.p., de 3,75% para 3,0% a.a. A redução da taxa de 
juros maior do que a esperada pelo consenso foi justifi-
cada pela preocupação com a contração da atividade 
significativamente pior do que o comitê estimava em um 
cenário de projeções de inflação bem-comportadas. 
  

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. O ajuste, de fato, ainda 
é condicional ao cenário fiscal e à conjuntura econô-
mica.

 

Político 

 

Em relação ao cenário político, as saídas dos ministros 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Justiça, Sérgio 
Moro, levaram a questionamentos a respeito da perma-
nência de Paulo Guedes no governo. Além disso, a apre-
sentação do plano Pró-Brasil, baseado em obras e inves-
timentos com dinheiro público para recuperar o País na 
fase pós-pandemia, também sinalizou o enfraqueci-
mento do ministro da economia. Apesar de Bolsonaro 
ter desmentido o enfraquecimento do ministro da eco-
nomia, ainda restam dúvidas com relação as diretrizes 
do governo após o término da pandemia. 

A preservação do comprometimento com o ajuste fiscal 
nos próximos anos é preponderante para as expectati-
vas de retomada da economia após a crise e sustentabi-
lidade da taxa de juros em baixo patamar por um longo 
período. Quaisquer crises políticas em um momento de 
grande incerteza econômica inviabilizaram o anda-
mento das reformas e trazem maiores custos para a re-
cuperação.

 

 



 

Cenário MACRO – Internacional 

Crescimento Global  

Na Europa e nos Estados Unidos, sinais de estabilização 

da curva de contaminados de coronavírus indicam que o 

pior da pandemia pode ter ficado para trás. 

Mesmo com a estratégia de saída das restrições já dese-

nhada por algumas regiões, a flexibilização extrema-

mente gradual, os riscos de uma segunda onda de infec-

ções e a eventual mudança no perfil de consumo da po-

pulação global ainda sugerem forte contração da ativi-

dade econômica no segundo trimestre.

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, a primeira previa para o PIB dos  

primeiros três meses do ano mostrou recuo de -4,8% na  

comparação trimestral anualizada, primeiro recuo nesse 

tipo de comparação desde 2014, com forte queda no 

componente de consumo das famílias. 

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 

Em sua reunião do mês de abril, o Fed apesar de não al-

terar a taxa de juros nem alterar aspectos relacionados 

ao seu programa de compras de ativos, reforçou seu po-

sicionamento em favor de utilizar de forma integral to-

dos os instrumentos que têm a sua disposição em caso 

de nova deterioração do cenário. 

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 Na Zona do Euro, o recuo da atividade foi ainda mais 

acentuado devido às medidas mais restritivas imple-

mentadas. Assim, o PIB mostrou recuo recorde de -3,8% 

na comparação trimestral. 

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 indicam 

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

forço fiscal maior poderia contribuir para melhora mais 

rápida da atividade. 

 

Política Monetária – Zona do Euro

O ECB, na mesma linha do FED, manteve as medidas já 

implementadas desde o início da crise e foi além, flexi-

bilizando ainda mais as condições de acesso a recursos 

por parte dos bancos.  

O Banco Central Europeu também estuda a possibili-

dade de incluir títulos sem grau de investimento em seu 

programa de flexibilização quantitativa, o que diminuiria 

a pressão sobre os títulos de países periféricos, como a 

Itália. 

 

China



Apesar da reabertura econômica, com a província de 

Hubei, a mais impactada e berço do novo coronavírus, 

reabrindo suas fronteiras, os dados de abril apontam 

para uma retomada em relação ao mês anterior ainda 

lenta e gradual. 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.*



Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem 

caráter meramente informativo e é para uso exclusivo 

de seu destinatário. As informações contidas neste do-

cumento são confidenciais e não devem ser divulgadas a 

terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Cla-

ritas.

Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15  

 

Renda Variável 

O mês de abril foi marcado pelo fim do processo de de-

salavancagem dos investidores, com uma maior aderên-

cia aos fundamentos e uma maior funcionalidade dos 

mercados. Neste contexto observamos uma recupera-

ção do IBr-X que subiu 10,27%, tendo várias empresas 

ligadas ao consumo doméstico subido mais de 30% no 

mês. Entretanto, apesar de uma recuperação parcial da 

forte queda dos meses anteriores, os cenários interno e 

externo permanecem muito incertos e, neste ambiente, 

estamos nos posicionando de forma defensiva, focando 

em empresas de qualidade, líderes em seus setores e 

com resiliência para atravessar este período de crise. 

No mês, o principal destaque positivo foi a posição em 

Minerva, que apresentou bons resultados para o pri-

meiro trimestre do ano, com EBITDA de R$ 381,5 mi-

lhões (+16,0% y/y) e expansão de 40bps na margem para 

9,2%. O câmbio favorável e a alta nos preços da carne in 

natura, sustentada pelo desequilíbrio entre oferta e de-

manda nos mercados internacionais, sobretudo na Ásia, 

após o surto da febre suína africana, mais do que com-

pensaram os menores volumes. 

A posição em B2W também contribuiu positivamente. 

No mês, com o país em quarentena, o tema sobre e- 

commerce ganhou tração. Essa situação inédita está 

acelerando a mudança de hábito de consumo dos brasi-

leiros para o comércio on-line, o que pode alavancar 

ainda mais o crescimento da companhia nos próximos 

anos, uma vez que ela já fez grandes investimentos em 

seu ecossistema para oferecer um sortimento bastante 

variado e uma boa experiência aos seus clientes. 

Por outro lado, a posição em Itaú foi um dos destaques 

negativos no mês. A ação ficou pressionada pela incer-

teza acerca dos impactos da crise gerada pelo coronaví-

rus (Covid-19) sobre os resultados dos bancos ao longo 

do ano, com aumento de inadimplência nas carteiras de 

crédito, sobretudo de pequenas e médias empresas e de 

pessoas físicas. Além disso, discussões sobre um poten-

cial aumento da alíquota de contribuição social sobre lu-

cro líquido, que entendemos ter pouca probabilidade de 

aprovação, acabou pesando neste momento em que os 

bancos precisam fortalecer seus balanços.
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Estratégias 

• Em abril adicionamos posição tomada no DI Jan27 

de modo a reduzir o risco da carteira. Houve redu-

ção também da volatilidade do mercado durante o 

mês. 

• O perfil da carteira está distribuído da seguinte 

forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 55% do risco ativo em pa-

peis de juro nominal; 

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

86% do risco em papéis (juros nominal e real) ou con-

tratos futuros de juros com prazo inferiores a 5 anos. 

 

IMA-B 

Em abril reduzimos o risco ativo da carteira que encon-

tra-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, 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.

 

CRÉDITO PRIVADO

Após a explosão dos spreads de crédito em março 

causada pela pandemia de Covid-19, verificamos 

ao longo de abril o retorno da liquidez, embora de 

maneira reduzida, o que trouxe a estabilização dos 

spreads de crédito. 

Verificamos também a redução nos resgates dos 

fundos de crédito no mercado, o que também au-

xiliou na estabilização dos preços. 

Continuamos a realizar impactos nos ativos de cré-

dito e temos realizado readequações de alocação 

por conta de mudanças nos preços relativos. As 

alocações em termos relativos da classe de crédito 

nas nossas carteiras não têm se alterado.  

Para maio, a nossa expectativa é de preços menos 

voláteis, porém ainda instáveis por conta da incer-

teza a respeito da evolução da pandemia.  

O mercado primário (pipeline) encontra-se parali-

sado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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