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Dezembro de 2020 

 



Países desenvolvidos já iniciaram o processo de vacinação. 
 

Brasil ainda não possui data oficial para início da imunização contra a COVID-19. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

O PIB do terceiro trimestre confirmou o bom desempe-
nho da atividade no período. De acordo com o IBGE, o 
PIB cresceu 7,7% no terceiro trimestre após recuar 9,6% 
no segundo trimestre. Esse resultado foi o maior au-
mento do PIB da história e refletiu o efeito-base, a flexi-
bilização das medidas de distanciamento social e políti-
cas monetárias e fiscais robustas. Além disso, a dinâmica 
da inflação também trouxe notícias positivas em dezem-
bro. Apesar do IPCA caminhar para encerrar 2020 em 
torno de 4,4%, acima da meta, ao longo do último mês 
foram observados fatores favoráveis para a dinâmica da 
inflação nos primeiros meses de 2021.  

Com a herança estatística ainda mais favorável para 
2021, as estimativas para o ano que vem seguem em 
3,5%. O melhor desempenho em 2020 e o ponto de par-
tida mais positivo para o crescimento do próximo ano, 
no entanto, não são suficientes para cessar as preocu-
pações a respeito da dinâmica econômica. Além do fim 
dos estímulos fiscais e o alto nível da taxa de desem-
prego, apontam para uma recuperação lenta nos próxi-
mos trimestres. Neste cenário, de acordo com o relató-
rio Focus do Banco Central, a expectativa de inflação 
para 2021 recuou de 3,5% para 3,3% entre novembro e 
dezembro. 

 

Política Monetária 

Em decisão unânime, o Copom manteve a taxa Selic em 
2,0% a.a. A surpresa, no entanto, ficou por conta do co-
municado da decisão. Apesar de o Banco Central não al-
terar sua visão de que a recente alta da inflação é tran-
sitória, o comunicado indicou que o Banco Central não 
enxerga mais a possibilidade de cortes adicionais da taxa 
de juros e trouxe novidades a respeito da ferramenta do 
forward guidance ao sinalizar que, em breve, este ins-
trumento pode não ser mais utilizado pelo Copom.  

De fato, a autoridade monetária esclareceu que o fim do 
forward guidance não implica mecanicamente uma ele-
vação da taxa de juros e reafirmou que a condução da 
política monetária seguirá o receituário do regime de 
metas para a inflação, baseado na análise da inflação 
prospectiva e de seu balanço de riscos. Contudo, o fato 
de o Banco Central reconhecer que este instrumento 
pode ser retirado antes do esperado reforça a vigilância 
do Copom com o cenário de inflação e compromisso 
com as metas dos próximos anos.

  

Político

No campo fiscal, apesar de todas as incertezas ao Longo 
dos últimos meses, o ano terminou sem alterações das 
regras fiscais vigentes e sem criação de novas despesas 
que colocassem em xeque o cumprimento do teto dos 
gastos. Em dezembro, mesmo com as atenções já volta-
das para as disputas para presidências da Câmara e do 
Senado, o Congresso aprovou a LDO de 2021 e evitou a 
paralisação do governo no próximo ano.  
O governo teve sucesso ao longo de dezembro em evitar 
aprovações de pautas bombas. É verdade que em um 

ano de novas presidências no Congresso, existem diver-
sas dúvidas sobre o andamento da agenda de reformas 
do governo e que durante a discussão do parecer do Se-
nador Marcia Bittar sobre a PEC emergencial no início de 
2021 podem surgir pressões para gastos novos. No en-
tanto, o fato de o governo e líderes do Congresso terem 
defendido o teto de gastos é uma notícia fiscal muito 
boa e indica que o controle fiscal, por ora, está preser-
vado.

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de dezembro foi marcado pela continuidade do 

otimismo dos mercados globais com a evolução da vacina 

contra Covid-19. Ainda, a aprovação de novos estímulos, 

a resolução do Brexit e as consequências do desfecho da 

eleição presidencial nos EUA também contribuíram para 

mais um mês positivo para os principais índices de ações. 

Enquanto o MSCI global subiu 4,1%, o Stoxx 600 Europe 

acumulou alta de 2,5% e o S&P 500 atingiu nova máxima 

histórica ao avançar 3,7%.  

O avanço da Covid-19 nos principais países e os sinais de 

piora da atividade global não foram suficientes para pau-

sar o bom desempenho dos mercados. Fora o início da 

vacinação em diversos países, o anúncio de mais estímu-

los compensou as preocupações em relação à situação 

atual da pandemia e seus impactos no crescimento eco-

nômico. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos EUA, apesar de os índices ISM ainda seguirem acima 

de 50 pontos, tanto o do setor de serviços (55,9), como 

o da indústria (57,5), os sinais de alerta a respeito da 

perda de ritmo do crescimento foram a queda das ven-

das no varejo de novembro (-1,1 %), a maior nos últimos 

sete meses, e o saldo da criação de vagas de 245k no 

mês, o menor número de vagas de trabalho desde que 

começou a recuperação.  

O Congresso americano aprovou um pacote fiscal de 

aproximadamente US$ 900 bilhões para auxiliar no com-

bate aos efeitos econômicos da covid-19. O acordo es-

tabelece uma ajuda semanal US$ 300 em benefícios de 

desemprego, US$ 600 em pagamentos diretos para 

grande parte da população, além de uma segunda ro-

dada de subsídios para negócios afetados pela pande-

mia.

 

Política Monetária – EUA 

No campo da política monetária, apesar de o FED não 

ter alterado a taxa de juros e não ter mexido no mon-

tante de compras mensais, o FED ajustou a orientação 

para suas compras de ativos, com a nova linguagem su-

gerindo que o programa pode continuar por mais tempo 

e dependente das metas de estabilidade de preços e 

emprego máximo.  

O FED segue reforçando a promessa de taxas de juros 

baixas por um longo período. As autoridades elevaram a 

barreira para aumentos das taxas de juros até que as 

condições do mercado de trabalho atendam às suas me-

tas e permitindo que inflação ultrapasse a meta de 2%.

 

 

 

 

 

 



Atividade e Inflação – Zona do Euro

Na Zona do Euro, o PMI de serviços recuou 5,2 pontos 

em novembro e permaneceu em território de contração 

pelo terceiro mês consecutivo. Pelo lado da manufatura, 

o PMI da região seguiu acima dos 50 pontos, mas tam-

bém desacelerou no mês (53,8 de 54,8).  

No que se refere à evolução da pandemia, as preocupa-

ções na Europa voltaram a aumentar. Antes mesmo de 

o Reino Unido ter confirmado que uma variante do novo 

coronavírus em circulação pode ser até 70% mais trans-

missível, o elevado nível de casos e hospitalizações fize-

ram com que diversos países anunciassem novas medi-

das de restrições. Além da Alemanha ter implementado 

urna quarentena severa pelo menos até 10 de janeiro, o 

Reino Unido decretou fechamento de comércio e servi-

ços não essenciais em Londres e a Holanda adotou lock-

down por no mínimo cinco semana.

Política Monetária – Zona do Euro

O ECB anunciou uma ampliação do seu programa emer-

gencial de compras de ativos para a pandemia de € 500 

bilhões. A instituição anunciou também a extensão das 

compras líquidas de ativos até pelo menos o fim de 

março de 2022.  

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

Os dados da China de novembro seguiram apontando 

ritmo de crescimento sólido. No mês, observou-se ace-

leração generalizada dos indicadores. Enquanto a pro-

dução industrial subiu 7,0% na comparação anual, o in-

vestimento em ativos fixos avançou 9,4%. Mais impor-

tante, os dados de vendas no varejo seguiram crescendo 

e apresentaram aceleração em relação ao ritmo obser-

vado em outubro (5,0% yoy de 4,3% yoy).  

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

Em dezembro a taxa de juros no mercado futuro recuou. 

O vencimento Jul.21 caiu (0,335%) para 2,09% a.a. de 

2,425%, o vencimento Jan23 caiu (0,81%) para 4,19% 

a.a. de 5,00% e o vencimento Jan25 encerrou o mês em 

5,64% a.a., caindo (1,13%). O mês foi caracterizado pela 

melhora importante no mercado global, impulsionado 

principalmente por noticiais positivas em relação às va-

cinas disponíveis contra COVID 19 e consequentemente 

o início do processo de vacinação ao redor do mundo. 

No campo doméstico, a ausência de notícias contra a 

manutenção do teto de gastos e a mudança de bandeira 

na tarifação de energia para vermelho, que aumentou a 

inflação corrente, porém reduziu a projeção para 2021, 

foram os principais fatores que ajudaram o mercado. O 

Real valorizou 2,53%, fechando o mês em R$ 5,1967 

pelo Ptax. No ano, o mercado de juros nominal apresen-

tou uma excelente performance de 6,695%, medido 

pela valorização do Índice IRFM, que representa a car-

teira de títulos prefixados do mercado.  

Durante o mês zeramos as posições tomadas em taxa 

nos vértices longos, e mantivemos nossa posição de 

NTNBs. Mantendo assim, a carteira aplicada através de 

juros reais. Durante o ano de 2020, o book de renda fixa 

foi o principal contribuidor da performance das nossas 

carteiras, principalmente no primeiro semestre através 

de posicionamentos direcionais que capturaram o movi-

mento adicional de queda da taxa Selic e posterior-

mente por sua utilização como instrumento de proteção 

dos demais ativos da nossa carteira, especialmente nos-

sas posições de NTNBs.  

No mercado de juros reais observamos alta da taxa de 

vencimento de curto prazo, porém, quedas nos venci-

mentos de médio e longo prazo. A taxa de juros para o 

vencimento da NTN B2021 encerrou o mês em-1,8% a.a 

(+2,18%), a NTNB2023 fechou em 0,72% (0,33%) e o 

vencimento da NTN B2026 encerrou em 2,23% (-0,54%). 

Assim, a inflação implícita para até maio de 2021 (venci-

mento da NTNB21) caiu para 3,94% a.a. (-2,48%), para 

2023 e 2026 as projeções ficaram em 3,72% e 3,82%, 

com quedas de 0,51% e 0,46%, respectivamente. No 

ano, o IMAB que representa a carteira de títulos NTNBs 

no mercado (juro real) obteve uma excelente perfor-

mance de 6,41%.  

Durante o mês mantivemos as posições em NTNBs. No 

decorrer de 2020, principalmente a partir do segundo 

semestre, as posições de NTNBs (prazo intermediário de 

3 anos) foram aumentadas com o objetivo de proteger 

a carteira diante de um processo de aumento das expec-

tativas de inflação.

 

 



Renda Variável

No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição 

em Vale, que continuou se beneficiando da forte alta 

nos preços do minério de ferro, que subiu mais 26% em 

dezembro, refletindo a forte demanda pela commodity 

na China, enquanto a oferta vem se normalizando em 

um ritmo mais lento.  

Outro destaque positivo foi nossa posição em BTG Pac-

tual. A tese de financial deepening continua se fortale-

cendo, com a manutenção das expectativas de taxas de 

juros mais baixas levando um número crescente de pes-

soas a buscar investimentos mais arrojados, o que deve 

suportar um bom momento para todas as principais li-

nhas de negócio da companhia.  

Por outro lado, os destaques negativos foram nossas po-

sições no setor de varejo, em Via Varejo e Lojas Renner, 

que ficaram pressionadas pelo avanço da segunda onda 

de contaminação da Covid-19 no país, elevando as pre-

ocupações com a imposição de novas restrições à mobi-

lidade, e pelas incertezas com relação ao impacto ao fim 

do auxílio emergencial sobre as vendas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias

• Em dezembro, após a votação da LDO, aumenta-

mos o risco ativo e equilibramos mais o portfólio en-

tre parte curta e longa/intermediária. 

 

• O perfil de risco na perspectiva de volatilidade da 

carteira está distribuído da seguinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 75% nominal e 25% 

real; 

- na dimensão prazo – cerca de 55% do risco em prazos 

influenciados pela política monetária (2023); 

- Aposta na desinclinação da curva no segundo semestre 

de 2021.

 

IMA-B 

Aumentamos o risco ativo da carteira, e efetuamos algu-

mas mudanças de vértices e indexadores resultando na 

seguinte configuração: 

• Juros Reais 

Sub alocação na região 2026-45; 

Sobre alocação na região 2050-2055. 

 

• Juros Nominais 

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

Jan-23, Jan-24 e Jan-29 e aplicada na desinclinação do 

segundo semestre de 2021 

• Riscos para o portfólio advêm: (i) dificuldades no pro-

cesso de vacinação em escala global; (ii) abandono da 

agenda de reformas por parte do governo Bolsonaro 

comprometendo a execução da consolidação fiscal.

 

CRÉDITO PRIVADO 

Dezembro foi um mês de desempenho positivo para 

os ativos de crédito da nossa carteira. 

Continuamos a perceber a normalização do mer-

cado primário e esperamos o retorno total da oferta 

de títulos ao longo do primeiro trimestre de 2021. 

Em termos de estratégia, continuamos mais caute-

losos com prazos superiores a 3 anos, embora ainda 

tenhamos alguns seletos nomes com prazos mais 

longo. Vale ressaltar que não se trata de questão es-

pecífica de crédito, mas sim de cautela face às co-

nhecidas dificuldades fiscais do país, principalmente 

pós pandemia. Desta forma, dissipada a incerteza 

fiscal e com mais visibilidade sobre a dinâmica da 

vacinação devemos voltar a estender prazo e am-

pliar setores onde investimos, algo a se verificar ao 

longo dos próximos meses. 

Para janeiro vemos estabilidade dos spreads e sazo-

nalmente menos ofertas no mercado primário. Do 

lado do fundamento do crédito privado, os sinais 

continuam altamente positivos e continuamos com 

alta confiança na qualidade da nossa carteira atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: BNP Paribas Asset Management Brasil e Claritas Administração de Recursos Ltda *  

Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu 

desti-natário. As informações contidas neste documento são confidenciais e não devem ser divulgadas a terceiros sem o 

prévio e expresso consentimento do BNP e da Claritas. 

 

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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