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PIB do Brasil recua 9,7% no segundo trimestre de 2020 
 

Em relação a igual período de 2019, a retração do PIB chegou a 11,4%. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

O resultado do PIB do segundo trimestre confirmou os 
impactos severos da pandemia na atividade. De acordo 
com o IBGE, a pandemia do Covid-19 levou o PIB brasi-
leiro do segundo trimestre a ter o pior desempenho da 
série histórica. No período, a atividade recuou 9,7% em 
comparação ao primeiro trimestre do ano. Em relação a 
igual período de 2019, a retração do PIB foi de 11,4%.  
Apesar de estes dados não evitarem que o PIB do se-
gundo trimestre mostre contração relevante, em torno 

de 10%, o crescimento da atividade nos últimos meses 
reforça a expectativa de avanço do PIB no terceiro tri-
mestre e já leva a uma melhora das expectativas para o 
PIB do ano. Além de a confiança empresarial já ter recu-
perado 96% das perdas ocorridas no bimestre março-
abril, a produção industrial cresceu pelo terceiro mês 
consecutivo em julho e os dados de vendas de veículos 
e faturamento do varejo apontam também para avanço 
do comércio no mês. 

 

Política Monetária 

Apesar de o Copom ter indicado em sua última reunião 
que existia espaço remanescente para utilização da po-
lítica monetária, a preocupação com a direção das con-
tas públicas também se tornou um impeditivo para no-
vas ações de política monetária. 

O Banco Central admitiu ao longo do mês de agosto que, 
neste momento, a autoridade monetária é passageira e 
o piloto da economia é o fiscal. Estas sinalizações apon-
tam para conforto do Copom com o nível da taxa Selic 
nos próximos meses.

  

Político

A maior preocupação no campo fiscal, no entanto, ficou 
por conta da pressão por aumento dos gastos. Com a 
proximidade da definição do orçamento de 2021, diver-
sas alas do governo passaram a defender elevação das 
despesas com investimento público para acelerar obras 
de infraestrutura. Adicionalmente, devido ao sucesso do 
auxílio emergencial, o presidente Bolsonaro também ex-
pos a cobrança da elaboração rápida de um novo pro-
grama social. 

Por ora, a equipe económica teve sucesso em conter to-
das essas ameaças à âncora fiscal O orçamento de 2021 
foi finalizado sem criação de novos gastos e o limite co-
locado pelo teto foi respeitado. Ainda, o governo enca-
minhou a extensão do auxílio emergencial até dezembro 
em um valor menor que o original e a equipe econômica 
conseguiu retomar a discussão da Reforma Administra-
tiva encaminhando uma proposta menos ambiciosa ao 
Congresso. Estes avanços, contudo, não são suficientes 
para cessar as preocupações fiscais.

 

 

 

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

Agosto foi mais um mês marcado pelo aumento no nú-

mero de casos de COVID-19. Apesar da desaceleração no 

número de casos em pontos antes considerados mais crí-

ticos, como nos Estados Unidos, em termos de dissemi-

nação da doença, os casos globais seguiram crescendo 

para atingir a marca de mais de 25 milhões de casos ao 

final de agosto. 

Com a perspectiva da criação de uma vacina cada vez 

mais presente e a desaceleração do número de casos em 

algumas regiões do mundo, a questão da pandemia tem 

cada vez mais perdido relevância e influência sobre os 

mercados. O que ganhou importância nos últimos meses 

foi a velocidade da recuperação da atividade econômica 

nas principais economias do mundo. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, o ISM de manufatura superou as 

expectativas e acelerou em relação ao mês de julho, 

atingindo o patamar de 56 pontos. O ISM de serviços, 

apesar da desaceleração, registrou 56,9 pontos, nível 

acima do território expansionista. 

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. Ainda, os juros das trea-

suries de 10 anos nos Estados Unidos também mostra-

ram avanço, sinalizando clima de menor aversão ao risco 

e confiança na retomada da atividade.

 

Política Monetária – EUA 

O Banco Central norte americano anunciou que realizará 

uma transição para metas de inflação média, confir-

mando que a política monetária permanecerá acomoda-

tícia no futuro próximo. A possibilidade de um FED mais 

leniente com alta da inflação americana para compensar 

períodos em que a inflação ficou abaixo da meta depri-

miu o juro real norte-americano. 

Além do juro real negativo nos EUA contribuir para alta 

das bolsas, o movimento afetou diretamente a perfor-

mance do dólar no mês. Além das sinalizações do FED, 

os fatores que contribuíram para o cenário de dólar 

fraco se destacam a aproximação das eleições norte-

americanas com a probabilidade de vitória do demo-

crata Joe Biden. Além disso, entre os pontos de atenção 

estão a discussão sobre a aprovação de um novo pacote 

de estímulos americano e a proximidade das eleições 

presidenciais nos Estados Unidos.

Atividade e Inflação – Zona do Euro

Na Europa, um aumento somente marginal da taxa de 

desemprego, de 7,7% para 7,8%, indica que as estraté-

gias implementadas pelos países para conter o desem-

prego em massa estão surtindo efeito. Além disso, após 

avanços de 20,3% em maio e 5,7% em junho, as vendas 

no varejo estão de volta ao nível pré-crise. No campo da 

indústria, apesar da desaceleração mensal, o PMI de ma-

nufatura seguiu mostrando expansão em agosto, com 

índice em 51,7 pontos. 

Conhecidos os números do primeiro semestre e o im-

pacto causado pelo coronavírus sobre a economia global 

em toda sua extensão, os números do terceiro trimestre 

indicam que o pior provavelmente ficou para trás.

 



Política Monetária – Zona do Euro

A autoridade monetária decidiu manter a taxa de juros 

e seus programas de estímulos inalterados, fazendo 

uma pausa enquanto avalia o sucesso dos seus esforços 

para estabilizar os mercados financeiros. 

Além de indicar que está determinado a assegurar as ta-

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

tral Europeu também indica que irá reagir a qualquer 

aperto significativo nas condições financeiras enquanto 

os efeitos negativos do coronavírus persistirem.

 

China

Na China, os PMI's também apontaram avanço da ativi-

dade manufatureira, com o PMI Caixin registrando a 

marca de 52,8 pontos. Adicionalmente, apesar de as 

vendas no varejo continuarem recuando na comparação 

anual em agosto, tanto produção industrial quanto in-

vestimento em ativos fixos já mostram crescimentos ex-

pressivos na mesma base de comparação.  

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 divulgadas a terceiros sem o 

prévio e expresso consentimentos da Claritas 

 



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

 

Fundo – RV15 

 

Renda Variável 

No mês, o principal destaque negativo foi nossa posição 

em Sabesp, que sofreu com a declaração do governador 

de São Paulo, João Dória, em realizar a capitalização da 

companhia em uma primeira etapa, deixando o pro-

cesso de privatização em segundo plano.  

Outro destaque negativo foi nossa posição em Sul Amé-

rica. Apesar de apresentar um bom resultado para o se-

gundo trimestre do ano, sobretudo por conta de uma 

forte redução no índice de sinistralidade, a ação ficou 

pressionada pela decisão da ANS (Agência Nacional de 

Saúde) em suspender os reajustes de planos de saúde 

até o final de 2020. Entretanto, segundo a agência, os 

reajustes serão compensados ao longo do próximo ano. 

Por outro lado, o principal destaque positivo foi nossa 

posição em São Martinho, que apresentou bons resulta-

dos para o primeiro trimestre da safra 2020/2021, refle-

tindo a estratégia acertada da companhia em favorecer 

a produção e comercialização de açúcar dada a melhor 

rentabilidade deste produto em relação ao etanol. Além 

disso, a empresa acelerou as fixações de açúcar, atin-

gindo hedge da sua produção própria de cana de 95% 

para a safra atual e de 28% para a próxima safra.
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Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 
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Estratégias

• Em agosto reduzimos o risco ativo de forma mar-

ginal. Continuamos com posições ativas maiores na 

parte mais curta da curva (até 2023) e em termos 

de dv01, cerca de 2/3 em juro real. 

• O perfil de risco na perspectiva de volatilidade da 

carteira está distribuído da seguinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: equilibrado entre os dois 

indexadores; 

- na dimensão prazo – a quase totalidade do risco é for-

temente influenciado pela política monetária , ou seja, 

prazo inferior a 3 anos. 

 

IMA-B 

Mantivemos o risco ativo da carteira, com redução 

marginal de posições mais longas (região da B50-55) re-

sultando na seguinte configuração: 

• Juros Reais 

Sobre alocação na região 2020-25 

Sobre alocação na região 2026-28 

Sub alocação na região 2030-40; 

Sobre alocação na região 2045-2055. 

 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no Jan-22 

e Jan-23 

• 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 

Agosto foi um bom mês para os ativos de crédito re-

fletindo a melhora das condições de liquidez que 

por sua vez refletem os resultados observados pós 

pandemia nas empresas que acessam o mercado de 

capitais. 

Apesar da redução dos spreads, o apetite de gran-

des investidores qualificados continua relativa-

mente forte, o que talvez seja testado em setembro 

caso o mercado primário volte a ser mais acessado. 

Após a divulgação dos resultados de 2T2020, refor-

çamos a confiança na qualidade de crédito da nossa 

carteira.  

Em termos de estratégia, estamos mais cautelosos 

com prazos superiores a 3 anos, embora ainda te-

nhamos alguns seletos nomes com prazos mais lon-

gos, na margem temos sido vendedores de papéis 

com prazos superiores a 5 anos. Vale ressaltar que 

não se trata de questão específica de crédito, mas 

sim de cautela face às conhecidas dificuldades fis-

cais do país, principalmente pós pandemia. 

Para setembro, a nossa expectativa é de preços de 

estáveis para melhores refletindo a recuperação da 

atividade econômica, porém estes cenários seguem 

com o risco permanente do aumento da taxa de 

transmissão do Covid-19, no Brasil e no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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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