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Coronavírus avança e recessão fica inevitável 
 

O PIB de 2020 deve contrair mais que 2,0%, sendo que o mês de março já mostrou 

forte desaceleração de atividade. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

O cenário de recessão em 2020 tornou-se inevitável. 
Além dos efeitos negativos da recessão global, a contra-
ção da atividade doméstica será fortemente afetada 
pela prática de isolamentos social também adotada no 
Brasil. Com a constatação de que o mês de março já 
mostrou forte contração da atividade e expectativa de 
que as ações de isolamento durarão pelo menos até o 
final de abril, o PIB deve mostrar contração nos dois pri-
meiros trimestres do ano. Assim, mesmo contando com 
alguma recuperação da atividade no final do ano, o PIB 
de 2020 deve mostrar contração maior do que 2,0%.  
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 

Além da nova queda da taxa Selic (3,75% de 4,25%) 
anunciada na reunião de março do Copom, o Banco Cen-
tral divulgou uma bateria de medidas para evitar disfun-
cionalidades e assegurar a confiança nos mercados. En-
tre as principais medidas anunciadas, são destaques a 
redução adicional do compulsório, empréstimo com las-
tro em Letra Financeiras se empréstimo com Lastro em 
debêntures. Sobre os próximos passos de política mone-
tária, além de nova queda da taxa Selic ser inevitável, a 

PEC do Orçamento de Guerra estudada pelo Congresso 
será fundamental para ampliar a atuação do Banco Cen-
tral. A PEC agregou a proposta que autoriza a autoridade 
monetária a comprar e vender títulos públicos e títulos 
privados de crédito em mercados secundários. O novo 
instrumento será fundamento para o Banco Central evi-
tar disfuncionalidade no mercado de crédito e fornecer 
liquidez.

 

Político 

 

No campo político, o foco está no anúncio e na aprova-
ção de medidas para combate aos impactos do Corona-
vírus. Neste cenário, a equipe econômica já anunciou di-
versas medidas de estímulo. Entre as inúmeras ações, 
além de antecipar benefícios sociais e permitir diferi-
mento de impostos, o governo aprovou o auxílio emer-
gencial de R$ 600 por três meses voltado para trabalha-
dores informais, desempregados e microempreendedo-
res individuais de baixa renda. 

Por ora, o governo estima que as medidas já anunciadas 
são suficientes para levar as contas públicas a um rombo 
de cerca de 6.0% do PIB em 2020. Ainda, em função da 
rápida piora da economia, o governo não descarta novas 
medidas de estímulo fiscal. Além disso, conflitos políti-
cos entre o Presidente e seus Ministros podem acarretar 
riscos negativos para a situação atual.

 

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

Crescimento Global 
 

A preocupação com relação os efeitos do Coronavírus e 

o aumento do número de infectados ao longo do mês 

continuam deteriorando as perspectivas de crescimento 

global. 

O aumento de casos de coronavírus em diversos países 

e as medidas de restrição adotadas por todos, 

inevitavelmente, levará a uma recessão da economia 

global em 2020. A intensidade da recessão e, principal-

mente, a velocidade de recuperação econômica depen-

derão da duração do período de lockdown e eficácia das 

medidas de estímulo fiscal e monetário.

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, após a resistência inicial de Trump 

em relação às medidas restritivas que poderiam impac-

tar negativamente a economia americana, as políticas 

de lockdown tornaram-se comuns para conter o avanço 

do número de infectados, que já supera os 300 mil no 

país. Primeiros dados de emprego nos Estados Unidos já 

apontam severo impacto na economia americana. 

 

recessão dos EUA em 2020 também não é evitada de-

vido ao aumento rápido de casos de infectados nos Es-

tados Unidos e decisão de lockdown. No entanto, o forte 

estímulo monetário anunciado pelo FED, o robusto pa-

cote fiscal e as leis trabalhistas mais flexíveis permitem 

antecipar uma recuperação econômica mais rápida da 

economia americana.

Política Monetária – EUA 

O FED continua utilizando todas as ferramentas para 

combater os impactos negativos do coronavírus. O 

Banco Central já reduziu em 150 bps a taxa de juros e 

anunciou aumento ilimitado do seu balanço, com inclu-

são de comercial paper, MBS e lançamento de novas li-

nhas de crédito. 

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 mês de março foi marcado pelo forte crescimento do 

número de infectados na Europa, sendo a Itália o epicen-

tro do contágio. O número de casos ultrapassou 100 mil 

pessoas. O PMI da Zona do Euro recuou mais de 20 pon-

tos em março, apresentando uma queda mais forte 

quando comparada à crise de 2008. Assim como nos Es-

tados Unidos, os primeiros 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. No entanto, diferentemente dos EUA, a 

limitação dos instrumentos para lidar com a crise indi-

cam uma recuperação mais lenta da Zona do Euro. Um 

esforço fiscal maior poderia contribuir para melhora 

mais rápida da atividade. 

 

Política Monetária – Zona do Euro

O Banco Central Europeu manteve a taxa de juros está-

vel. Por outro lado, o ECB anunciou que oferecerá novos 

empréstimos aos bancos e instrumentos de liquidez pre-

viamente acordados a taxas ainda mais favoráveis. 

Ainda, o ECB aumentou o programa de compra de títu-

los para 750bi de euros, acima do limite preestabelecido 

para afrouxamento monetário na Zona do Euro, e La-

garde afirma que o BCE fará o que for necessário. Com 

as incertezas do cenário de crescimento global e au-

mento dos riscos negativos para a atividade económica 

local, o ECB sinalizou que pode anunciar novas medidas 

de liquidez para apoiar o setor bancário. Contudo, a pre-

sidente do ECB, Lagarde, deixou claro que o problema 

atual força os governos a desempenhar um papel mais 

importante. 

 



China

Apesar de um número de contaminados baixo quando 

comparado aos outros países, a província de Hubei – a 

mais impactada e berço do novo coronavírus - mantém 

o lockdown em vigência. Dados de março apontam para 

uma retomada em relação ao mês anterior, porém ainda 

abaixo do normal.   O controle da disseminação do 

coronavírus permite a economia chinesa recuperar mais 

rapidamente e, principalmente, contribui para que as 

autoridades chinesas anunciem novas medidas de estí-

mulo. Por ora, o risco de uma segunda onda de dissemi-

nação, segue controlado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

documento são confidenciais e não devem ser divulga-

das a terceiros sem o prévio e expresso consentimento 

da Claritas.



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

Renda Variável 

Em março, o coronavírus (Covid-19) se transformou em 

pandemia mundial, levando diversos governos a imple-

mentar medidas de distanciamento social e fazer o lock-

down de cidades inteiras, o que causou um choque du-

ríssimo na atividade económica e nos níveis de confi-

ança. Outro choque importante veio da brusca queda 

nos preços do petróleo que, além da redução da ativi-

dade global pressionando os preços para baixo, teve seu 

movimento exacerbado pela decisão da Arábia Saudita 

em elevar sua produção visto que a Rússia não aderiu ao 

corte necessário para estabilizar os preços da commo-

dity, causando um forte desbalanceamento entre oferta 

e demanda. Nesse cenário de grande aversão a risco, os 

ativos perderam totalmente suas correlações, tivemos o 

circuit breaker acionado em 6 pregões (em um período 

de 8 pregões) e o Ibovespa terminou o mês com 73.019 

pontos, uma queda de 29,9%. 

No nosso portfólio, tivemos perdas generalizadas, sendo 

os principais detratores nossas posições em Petrobras, 

prejudicada pela queda de 54,2% nos preços do petró-

leo, que terminou o mês cotado a US$20,4/barril, e em 

Via Varejo, que fechou, por tempo indeterminado, todas 

as suas lojas físicas em acordo com as medidas vêm 

sendo adotadas pelas autoridades públicas para conter 

o avanço da pandemia no país. 

Ao longo do mês, diversificamos mais nosso portfólio. 

Zeramos nossa posição em Petrobras diante de um ce-

nário de recessão global, mas por outro Lado, aumenta-

mos São Martinho que, apesar de ser afetada pelos me-

nores preços do petróleo, tem grande parte de sua pro-

dução de açúcar hedgeada e deve continuar gerando um 

yield atrativo. Também reduzimos nossas posições em 

Via Varejo e Lojas Renner que, além de serem impacta-

das no curto prazo pelo fechamento de suas lojas físicas, 

devem apresentar uma recuperação mais gradual após 

a crise por estarem ligadas a um consumo mais discrici-

onário. No lugar, aumentamos nossa posição em 132W, 

que deve ser menos impactada por operar apenas no ca-

nal online e oferecer um sortimento mais amplo através 

da sua operação de marketplace. Por fim, ampliamos a 

parcela mais defensiva da carteira, aumentando nossas 

posições em CPFL e Sabesp, e adicionando CC R e as em-

presas de shopping centers Multiplan e Iguatemi alcan-

çando R$ 541,4 milhões, com expansão de 310 bps na 

margem para 52,6%.
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Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP
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Estratégias 

• Em março mudamos as posições com redução dos 

prazos, com alguma redução da exposição apesar 

do aumento geral do risco em função do aumento 

da volatilidade dos ativos. 

• O perfil da carteira está distribuído da seguinte 

forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 59% do risco ativo em pa-

peis de juro nominal; 

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

72% do risco em papéis (juros nominal e real) ou con-

tratos futuros de juros com prazo inferiores a 5 anos. 

 

IMA-B 

Em março mantivemos o risco ativo da carteira: 

• 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 e Jan-25 

• 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

Em março observamos explosão dos spreads de 

crédito causada pela pandemia de Covid-19 que 

impacta a qualidade dos ativos de crédito. Esse im-

pacto é resultado do choque negativo na geração 

de receita das empresas que por sua vez trouxe ab-

soluta iliquidez ao mercado secundário de títulos. 

Na nossa visão, os spreads foram afetados sobre-

maneira pela iliquidez e em menor forma pela re-

dução da qualidade geral do crédito. 

Após análise de stress de nossas carteiras, mantemos re-

lativa tranquilidade em relação a capacidade de repaga-

mento de todos os títulos que temos. 

Esperamos estabilização dos spreads ao longo do mês 

de abril, principalmente após a redução na velocidade 

de propagação da pandemia no Brasil. 

O mercado primário (pipeline) encontra-se paralisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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