
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro de 2020 

 



PIB do Brasil cresce 1,1% em 2019 
 

Após crescimento de 0,6% no 3º trimestre, PIB desacelerou no último 

trimestre do ano, com frustração dos investimentos. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

PIB do quarto trimestre confirmou que o ritmo de 

crescimento desacelerou no final de 2019. Depois 

de crescer 0,6% no terceiro trimestre, o PIB avan-

çou 0,5% no último trimestre de 2019. Com este re-

sultado, o PIB encerrou 2019 com alta de 1,1%. Ape-

sar de o crescimento do quarto trimestre ficar em 

linha com as expectativas, o desempenho do inves-

timento no período frustrou as expectativas.  

A abertura fraca do crescimento no período con-

firma a dificuldade de a economia ganhar tração 

nos próximos meses. Mais importante, as perspec-

tivas para o início de 2020 não são animadoras. 

Fora os desafios para a retomada do investimento, 

como alta capacidade ociosa e manutenção do ele-

vado grau de incerteza, a economia brasileira tam-

bém terá que lidar com os impactos do Coronavírus 

na economia global. 

 

Política Monetária 

O Banco Central também reagiu às preocupações 

sobre os efeitos do Coronavírus. Menos de um mês 

depois de divulgar a ata da reunião de fevereiro, o 

Banco Central atualizou sua comunicação. Em nota, 

a autoridade monetária afirmou que monitora aten-

tamente os impactos do surto de Coronavírus nas 

condições financeiras.  

A reavaliação do Copom a respeito dos efeitos do 

coronavírus indica que a autoridade monetária deve 

voltar a cortar a taxa de juros na reunião de março. 

O tamanho do novo corte e eventuais novas redu-

ções, no entanto, continuam dependentes das ex-

pectativas de inflação, evolução do crescimento 

econômico e avaliação do Banco Central sobre o 

restante dos riscos monitorados pelo Banco Cen-

tral. 

 

 

 

Político

No que tange à evolução das reformas, em feve-

reiro, não foram observados avanços. Além de o 

Executivo demorar em encaminhar a Reforma ad-

ministrava e não liderar as discussões sobre a Re-

forma Tributária, observou-se conflitos na articula-

ção política do governo com o Congresso.  

As perspectivas de que reformas serão votadas se-

guem favoráveis. Além da expectativa de conclusão 

da votação do novo marco legal do saneamento, o 

governo espera votar a PEC emergencial, encami-

nhar a Reforma Administrativa e amadurecer o de-

bate sobre a Reforma Tributária. Outros projetos 

que podem ser votados ainda neste mês são auto-

nomia do Banco Central, o novo marco legal das 

parceiras-público privadas e a modernização da lei 

de recuperação judicial e falências das empresas.

 

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

Crescimento Global  

A preocupação com relação os efeitos do Coronaví-

rus e o aumento do número de infectados ao longo 

do mês trouxeram revisões baixistas para o cresci-

mento global de 2020. 

A variação no número de infectados na China, é bem 

verdade, recuou de maneira vertiginosa ao longo de 

fevereiro. A preocupação maior, no entanto, deve-

se ao crescente números de casos fora do país asi-

ático e ao impacto econômico que medidas para 

conter o vírus podem gerar sobre a economia glo-

bal.

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, o ISM de manufatura recuou 

em fevereiro, voltando para território contracio-

nista.  

Aumento de casos de infectados nos Estados Uni-

dos coloca ponto de atenção para atividade 

econômica no país. Novos estímulos monetários e 

fiscais dependerão dos dados a serem divulgados 

antes da próxima reunião do FOMC.

 

Política Monetária – EUA 

Em reunião extraordinária, o FED reduziu em 

0,5 p.p. a taxa de juros indicando preocupação 

com os efeitos do Coronavírus para o desempe-

nho da atividade econômica. 

Apesar da redução de 0,5 p.p., alguns membros do 

comitê não colocam como certo um novo corte de 

juros para próxima reunião de março juros. 

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro 

Ao contrário dos Estados Unidos e China, na Zona 

do Euro, o PMI mostrou melhora de 47,9 para 

49,2. 

Na Zona do Euro, nenhuma ação ainda foi anunci-

ada, porém, as entidades monetárias já emitiram 

comunicados sinalizando disposição para aumen-

tar o nível de estímulos e reconhecendo os riscos 

para o cenário de crescimento.

 

Política Monetária – Zona do Euro

O Banco Central Europeu manteve as atuais taxas 

de juros. No comunicado, se destacaram os comen-

tários de sinais moderados de aceleração inflacio-

nária e estabilização do crescimento. 

 

Com as incertezas associadas ao cenário de cresci-

mento global e aumento dos riscos negativos para 

a atividade econômica local, o ECB continuará sina-

lizando medidas de estímulo dado os riscos para o 

crescimento global. 

 

China

Na China, o PMI oficial recuou de 50.0 para 35.7 – 

menor nível na história e muito abaixo do que 

apontavam as projeções dos economistas. Além 

dos dados de PMI, outros indicadores de alta fre-

quência como consumo de carvão, índice de emis-

são de gases e tráfego nas ruas de Beijing sinalizam 

que a atividade deve começar em ritmo lento em 

março. Além do recuo de infectados, estímulos fis-

cais do governo chinês para conter o avanço do Co-

ronavírus geram resultados materiais. A expecta-

tiva é de lenta retomada da economia chinesa no 

próximo mês.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Claritas Administração de Recursos Ltda.*

Este documento não constitui uma oferta de ser-

viço, 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 ex-

presso consentimento da Claritas.



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

Renda Fixa | IMA Geral ex-C 

Mantivemos a carteira com duration próxima ao 

Benchmark. Resultado neutro para nossa carteira. 

Renda Variável 

O mês de fevereiro foi marcado por uma forte cor-

reção nos ativos de risco por conta da disseminação 

do coronavírus além da China, fazendo aumentar as 

preocupações com uma desaceleração mais acen-

tuada da economia global. Nesse cenário, os preços 

das commodities foram pressionados - o petróleo 

caiu 13,2% - e as ações da Petrobras <PETR3> so-

freram grande desvalorização, sendo essa posição 

o principal destaque negativo no mês. 

Outro destaque negativo foi nossa posição em Su-

lamérica <SULA11>. Apesar de apresentar bons re-

sultados para o 4T19, com crescimento de 9,7% y/y 

na emissão de prêmios e queda de 30 bps no índice 

de sinistralidade para 74,3% no segmento de Saúde 

e Odontológico, a ação ficou pressionada por re-

ceios de um aumento na sinistralidade caso o coro-

navírus se espalhe pelo país.  

Por outro lado, o destaque positivo foi nossa posi-

ção em São Martinho <SMTO3>. A empresa repor-

tou resultados fortes para o terceiro trimestre da 

safra 2019/2020, impulsionados por maiores volu-

mes de venda de etanol (+17,0% y/y), açúcar 

(+11,8%) e energia (+36,7%), e pelo aumento nos 

preços de comercialização de etanol (+6,6%) e 

energia (+13,9%) no período. O EBITDA ajustado 

cresceu 29,7% y/y, alcançando 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 fevereiro mudamos algumas posições. 

• O perfil da carteira está distribuído da se-

guinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 62% do risco 

ativo em papeis de juro real; 

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

anos: 84% do risco em papéis (juros nominal e 

real) ou contratos futuros de juros com prazos su-

periores a 5 anos. 

 

IMA-B 

Em janeiro 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/longa: posição aplicada no DI 

Jan-25 e no Jan-27 

• Riscos para o portfólio advêm: (i) instabilidade no 

mercado internacional causada pela perspectiva 

de recessão e/ou riscos geopolíticos; (ii) frustração 

na execução da agenda de reformas pelo governo 

Bolsonaro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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