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Discussões sobre retomada do auxílio emergencial. 
 

A aprovação ocorrerá através de Proposta de Emenda à Constituição Emergencial. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

Após subir 0,7% em novembro, o IBC-BR apresentou ga-

nho de 0,6% em dezembro. Apesar da acomodação em 

relação ao ritmo de avanço dos últimos meses, os dados 

de dezembro sugerem um crescimento sólido da ativi-

dade econômica no quarto trimestre. Além disso, apesar 

de o IPCA-15 de fevereiro desacelerar, com os núcleos 

abaixo do esperado, as preocupações com a dinâmica in-

flacionária aumentaram devido à manutenção do IGP-M 

em patamar alto, forte aumento dos preços de commo-

dities e depreciação da taxa de câmbio. A dinâmica da 

atividade no final do ano passado já não era motivo de 

comemoração devido às evidências de que o fim dos es-

tímulos fiscais pesaria negativamente na dinâmica do 

crescimento no início de 2021 em um momento de recru-

descimento da pandemia com novas medidas de restri-

ções e vacinação lenta. O aumento da incerteza política e 

aperto nas condições financeiras é mais um fator que 

torna o balanço de riscos negativo para o PIB de 2021. 

 

Política Monetária 

A inflação esperada para este ano já acima da meta e o 

balanço de riscos negativo para o IPCA consolidam a ex-

pectativa de que o ciclo de aumento de juros deverá co-

meçar em março, com o Copom levando a taxa Selic para 

um patamar de pelo menos 4,5% a,a, até o final de 2021.  

Caso a inflação corrente não mostre arrefecimento e, 

principalmente, a incerteza sobre a condução da política 

econômica aumente, o Copom pode subir a taxa de juros 

para um patamar próximo ao neutro antes do esperado.

  

Político

O mês começou com cenário favorável para a pauta do 

governo, uma vez que a vitória dos candidatos do go-

verno, Arthur Lira (PP) na Câmara e Rodrigo Pacheco 

(DEM) no Senado, indicava possibilidade de fortaleci-

mento da agenda econômica com chance de aprovação 

mais rápida de matérias relevantes. No entanto, a pres-

são por alguma ajuda imediata à população mais vulne-

rável, levou o governo a admitir a volta do auxílio emer-

gencial em 2021 fora do teto dos gastos. Ainda, as ações 

do presidente Bolsonaro com interferência na Petrobras, 

também trouxeram dúvidas a respeito da condução da 

política econômica. O governo condicionou a liberação 

do novo auxílio à aprovação da PEC emergencial, tra-

tando de diversas medidas para equilibrar as contas pú-

blicas, com destaque para o estabelecimento de gatilhos 

para o teto de gastos. No entanto, a contrapartida exigida 

pelo governo ainda contém riscos. Apesar de a PEC emer-

gencial garantir o respeito ao teto de gastos nos próxi-

mos anos, a medida não leva a uma redução imediata de 

gastos e não prevê o valor desse auxílio nem o período 

de vigência. Ainda, a votação da PEC emergencial corre o 

risco de ser fatiada, deixando as contrapartidas exigidas 

pelo governo para serem votadas em um segundo mo-

mento.

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de fevereiro foi marcado pela retomada da perfor-

mance positiva dos mercados. Depois de apresentarem 

uma pausa em janeiro, os principais ativos globais tive-

ram desempenho favorável devido ao otimismo em rela-

ção ao crescimento global e aceleração do ritmo de vaci-

nação contra Covid-19 nos principais países. 

No que se refere à expectativa de crescimento global, 

além do rápido avanço da imunização aumentar confi-

ança na retomada, o recuo do número de novos casos ao 

redor do mundo aponta para relaxamento de medidas 

restritivas ao longo dos próximos meses. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Além de novos casos de Covid-19 seguirem recuando e 

a vacinação já chegar para mais de 15% dos americanos, 

as negociações no congresso americano sugerem possi-

bilidade crescente de um pacote fiscal mais robusto e 

superior a US$ 1,0 trilhão ser aprovado. Mais impor-

tante, antes mesmo de este novo pacote fiscal ser defi-

nido, os dados econômicos americanos do primeiro tri-

mestre surpreenderam positivamente, com melhor de-

sempenho do investimento, da produção industrial e 

das vendas no varejo de janeiro.  

Esse conjunto de fatores positivos para a economia 

americana já levou a uma revisão relevante das expec-

tativas para o PIB dos EUA deste ano. Desde o começo 

do ano, o consenso para o PIB americano de 2020 pas-

sou de 3,8% para 4,9%. A expansão mais pujante da eco-

nomia americana também impactou as estimativas para 

o PIB global, levando a mediana projetada para o cresci-

mento mundial para 5,4% em fevereiro de 5,2% no final 

de 2020.

 

Política Monetária – EUA 

Com maior convicção da rápida aceleração do cresci-

mento e balanço de riscos altistas para a inflação, os ju-

ros dos títulos soberanos dos EUA subiram fortemente. 

O rendimento da taxa de juros de 10 anos dos EUA sal-

tou de 1,07% no final de janeiro para 1,41% em feve-

reiro. O forte movimento de aumento da taxa de juros, 

por ora, não é visto com preocupação pelo FED, uma vez 

que para a autoridade monetária a elevação das taxas 

sinaliza confiança na retomada econômica.  

O presidente do FED, Jerome Powell, afirmou que a eco-

nomia americana está muito longe das metas de em-

prego e inflação, e as taxas de juros permanecerão bai-

xas até que o mercado de trabalho se recupere e os pre-

ços subam de forma consistente. De fato, enquanto a 

elevação das taxas de juros for acompanhada de pers-

pectivas favoráveis para o crescimento global e au-

mento dos preços de commodities, o movimento não 

deve ser visto como negativo para o cenário econômico 

global. No entanto, caso as taxas de juros disparem ra-

pidamente e, principalmente, junto com elevação das 

taxas de juros reais nos EUA, as condições financeiras 

podem ser impactadas negativamente

 

 

 

 

 



 

Atividade e Inflação – Zona do Euro

Mesmo que a Europa siga lidando com diversas medidas 

restritivas, o avanço dos PMI´s manufatura da região em 

fevereiro sinaliza que o setor industrial é beneficiado 

pelo aumento das exportações e compensa parte da fra-

queza da atividade de serviços. Em fevereiro, enquanto 

o PMI manufatura da Zona do Euro subiu 3,1 pontos, 

para 57,9, o PMI da indústria do Reino Unido avançou 

1,0 ponto, para 54,9.  

Na Zona do Euro, o ritmo de vacinação segue lento, mas 

com o nível de novos casos e hospitalizações diminuindo 

consistentemente, algumas ações de reabertura econô-

mica devem ser anunciadas. No Reino Unido, onde o 

plano de imunização está mais avançado, o primeiro-mi-

nistro, Boris Johnson, já anunciou que irá flexibilizar o 

lockdown a partir da primeira semana de março.

Política Monetária – Zona do Euro

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine 

Lagarde, reforçou o compromisso do BCE em manter as 

condições de crédito favoráveis, o que inclui as opera-

ções de refinanciamento de longo prazo e o programa 

de compra de ativos. Além disso, acrescentou que a ins-

tituição acompanha de perto a situação dos mercados 

de títulos soberanos.  

Além de indicar que está determinado a assegurar as ta-

xas de juros baixas por uma 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

O PMI de fevereiro, apesar de mostrar arrefecimento 

(50,9 de 51,4) segue acima de 50 pontos e indica expan-

são da atividade industrial.  

Na China, as medidas pontuais de restrições anunciadas 

pelo governo foram efetivas e os surtos de Covid-19 fo-

ram controlados não colocando em risco, por ora, o 

crescimento chinês no primeiro trimestre do ano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

Em fevereiro, o mercado seguiu o processo de piora dos 

ativos iniciado em janeiro. A taxa de juros no mercado 

futuro subiu em toda extensão da curva. O vencimento 

Ju121 subiu 0,38% para 2,70% a.a. de 2,32%, o venci-

mento Jan23 subiu 0,77% para 5,60% a.a. de 4,83% e o 

vencimento Jan25 encerrou o mês em 7,23% a.a., su-

bindo 0,91%. No mercado americano a taxa de juros 

também operou em alta, em função da elevação das ex-

pectativas de inflação. No campo doméstico, além da in-

fluência externa de maior aversão ao risco, outros fato-

res impactaram as expectativas de mercado, por exem-

plo, a manutenção do dólar ainda em patamares eleva-

dos, inflação corrente em afta e dúvidas em relação ao 

desempenho fiscal no Brasil com a extensão do auxilio 

emergencial. O dólar valorizou 1,71%, fechando o mês 

em R$ 5,5694 (Ptax). Durante o mês, protegemos nossas 

posições de NTNBs , através de posições tomadas em ta-

xas de juros. Mantendo assim, a carteira tomada em in-

flação implícita.  

No mercado de juros reais observamos um movimento 

semelhante ao mês anterior, com queda da taxa de ven-

cimento de curto prazo, porém, altas nos vencimentos 

de médio e longo prazo. A taxa de juros para o venci-

mento da NTNB2021 encerrou o mês em-3,19% a.a (-

1,09%), a NTNB2023 fechou em 1,63% (+0,50%) e o ven-

cimento da NTNB2026 encerrou em 3,12% (0,525%). As-

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

mento da NTNB21) subiu para 5,82% a.a. (+1,46%), para 

2023 e 2026 as projeções ficaram em 4,05% e 4,30%, 

com altas de 0,06% e 0,15%, respectivamente. No mês 

de fevereiro, mantivemos nossas posições em NTNBs 

para curto e médio prazos.

 

 

 

 

 



Renda Variável

No mês de fevereiro, o principal destaque negativo foi 

nossa posição em Petrobras, que anunciou uma nova ro-

dada de reajustes nos preços de combustíveis nas refi-

narias, em linha com sua política de manter a paridade 

com os preços internacionais. Entretanto, sob alegação 

de falta de transparência, Bolsonaro demitiu Roberto 

Castello Branco, presidente da estatal, levantando dúvi-

das quanto à autonomia da empresa. Por outro lado, as 

demais exportadoras foram os destaques positivos do 

fundo, que continuaram a se beneficiar da valorização 

do dólar frente ao real e do aumento nos preços das 

commodities, além de apresentarem resultados fortes 

para o último trimestre de 2020. A Vale apresentou 

EBITDA de US$ 9,1 bilhões (+46% q/q, +95% y/y), impul-

sionado por maiores preços realizados de minério de 

ferro (+15% q/q) e uma recuperação nos volumes (+22% 

q/q). Além disso, a companhia anunciou pagamento de 

US$ 4 bilhões em dividendos, o que representa um yield 

de 4,4%. A Suzano, por sua vez, reportou EBITDA de R$ 

4,0 bilhões (+5% q/q, +61%y/y), sobretudo por conta de 

maiores volumes (+5% q/q) enquanto o preço realizado 

se manteve estável, e fluxo de caixa livre de R$ 1,3 bi-

lhão, o que ajudou a reduzir a alavancagem da compa-

nhia para 4,3x (de 5,1 x no 3T20). Tendo em vista a alta 

no preço da celulose nos últimos meses, a Suzano anun-

ciou aumentos em diversos mercados, o que deve sus-

tentar seus resultados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estratégias

• Em fevereiro mantivemos o risco do portfólio, no 

início de março fizemos mudanças de táticas de vér-

tices. 

 

• O perfil de risco na perspectiva de volatilidade da 

carteira está distribuído da seguinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 78% nominal e 22% 

real; 

- na dimensão prazo – cerca de 42% do risco em prazos 

influenciados pela política monetária (2024); 

- Aposta na desinclinação da curva no segundo semestre 

de 2021.

 

IMA-B 

Mantivemos o risco ativo da carteira, e efetuamos algu-

mas mudanças de vértices e indexadores resultando na 

seguinte configuração: 

• Juros Reais 

- Neutralização da alocação na região 2026-45 via com-

pra de B30 (antes estávamos sub alocados); 

- Neutralização da locação da região 2045-2055 via 

venda de B50 (antes estávamos sobre alocados). 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no Jan-24, 

Jan-25 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 

Fevereiro, como no mês passado, foi um mês de de-

sempenho positivo para os ativos de crédito corpo-

rativo da nossa carteira e de desempenho fraco 

numa base relativa ao CDI para os ativos de crédito 

financeiro. A forte volatilidade das curvas de juros 

contribuiu para este comportamento. 

As incertezas macroeconômicas impactaram nega-

tivamente a dinâmica do mercado primário poster-

gando definitivamente a normalização de emissões 

primárias para o fim do 2T21. 

Em termos de estratégia, continuamos mais caute-

losos com prazos superiores a 3 anos, embora ainda 

tenhamos alguns seletos nomes com prazos mais 

longo. Como temos mencionado, a limitação se 

deve à incerteza fiscal do país que por sua vez tem 

relação com a evolução da pandemia. A votação da 

PEC Emergencial dentro de parâmetros fiscalmente 

responsáveis é fundamental para permitir o alonga-

mento de prazo bem como o retorno de emissões. 

Para março continuamos antevendo volatilidade da 

curva de juros associada à relativa estabilidade dos 

spreads. Do lado do fundamento do crédito privado, 

os sinais continuam altamente positivos e continu-

amos 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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