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Brasil inicia processo de vacinação. 
 

Porém, sofre com dificuldades na importação do imunizante e insumos. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

No campo da atividade econômica, os últimos dados con-

tinuaram a mostrar sinais positivos no final de 2020. Após 

subir 0,8% em outubro, o IBC-BR apresentou ganho de 

0,6% em novembro. Apesar da acomodação em relação 

ao ritmo dos últimos meses, os dados de novembro con-

firmam a perspectiva de uma contração de cerca de 4,5% 

do PIB em 2020. Por outro lado, a inflação trouxe notícias 

negativas em janeiro. Depois de o IPCA encerrar 2020 em 

4,5%, acima da meta, o IPCA-15 de janeiro apresentou 

alta disseminada, com os núcleos acima do esperado. 

Neste cenário, de acordo com o relatório Focus do Banco 

Central, a expectativa de inflação para 2021 subiu de 

3,3% para 3,5% em janeiro. A dinâmica da atividade no 

final do ano passado, no entanto, não foi fator de come-

moração. A queda das vendas de carros em dezembro e 

recuo dos índices de confiança em janeiro comprovam os 

efeitos do fim dos estímulos fiscais na atividade econô-

mica. No entanto, a maior preocupação para as perspec-

tivas de crescimento é a falta de clareza sobre o plano de 

vacinação. Após um período conturbado com atrasos po-

tencializados pela polarização política, a campanha de 

vacinação começou no Brasil no dia 17 de janeiro. Con-

tudo, a quantidade de doses disponíveis atualmente é 

baixa e a dependência de produtos importados e de 

aprovação de novas vacinas impedem visibilidade sobre 

quando grande parte da população estará imunizada. 

 

Política Monetária 

Apesar de ter mantido a taxa Selic em 2,0% a.a. na reu-

nião de janeiro, o Copom adotou diversos pontos de pre-

ocupação em sua comunicação. Como antecipado em 

sua última reunião, o Banco Central abandonou o for-

ward guidance, uma vez que as expectativas de inflação 

já estão próximas da meta no horizonte relevante. Ainda, 

o Banco Central trouxe preocupação com o nível das di-

versas medidas de inflação e, principalmente, mostro 

que pode reavaliar rapidamente se o atual grau de estí-

mulo é adequado.  

A dura comunicação do Banco Central indica antecipação 

do ciclo de aumento de juros para o primeiro semestre 

do ano, levando a taxa Selic para um patamar mais alto 

de 4,5% a,a, até o final de 2021. Ainda, caso a inflação 

corrente não mostre arrefecimento ou haja algum risco 

para o atual regime fiscal, o Copom indica que pode ini-

ciar o ciclo de aperto já na próxima reunião.

  

Político

A falta de um plano nacional claro em um ambiente de 

aumento dos casos de Covid-19 levou rapidamente a 

classe política a voltar a discutir o aumento de transfe-

rência de renda para a população vulnerável. Apesar de 

o ano de 2020 ter terminado com o resultado fiscal me-

lhor do que anteriormente esperado, o ano começou 

com incertezas em relação ao rumo das contas públicas. 

Vários líderes políticos, incluindo os candidatos às presi-

dências da Câmara e do Senado, expressaram apoio a al-

guma forma de ajuda financeira. O governo, por ora, 

nega qualquer possibilidade de aumento dos gastos. 

Além da equipe econômica insistir que um novo auxílio 

está condicionado à aprovação da desindexação e redu-

ção de outras despesas, o presidente Jair Bolsonaro de-

fende manutenção do teto dos gastos e alerta para o alto 

nível de endividamento do país. Ainda, o governo conta 

com a vitória dos seus candidatos nas eleições da lide-

rança no Congresso para conseguir evitar aprovação de 

pautas bombas e evoluir na agenda econômica defendida 

pela equipe de Paulo Guedes.



 

 

Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de janeiro foi marcado pela interrupção da se-

quência de ganhos generalizados dos mercados globais. 

Depois de dois meses consecutivos de fortes altas, em ja-

neiro, os principais ativos globais apresentaram queda 

devido à preocupação em relação ao ritmo de vacinação 

contra Covid-19, piora da atividade global e receio sobre 

o risco de bolha e ações sobrevalorizadas nos EUA. 

Apesar de as condições financeiras nos EUA justificarem 

atenção e as novas medidas de restrições na Europa e na 

China adicionarem riscos negativos para o crescimento 

no curto prazo, os fundamentos positivos para a econo-

mia global em 2021 seguem intactos. O rápido avanço da 

imunização aumenta confiança na retomada global e, 

mais importante, enquanto todos aguardam a imuniza-

ção de grande parte da população mundial, os governos 

e bancos centrais seguem atuando para ajudar a econo-

mia em um momento ainda de fragilidade. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, a evolução da pandemia trouxe me-

nos preocupação. Além da redução do número de novos 

casos e hospitalizações, a vacinação já atingiu mais de 

7% da população e segue o ritmo planejado pelo go-

verno. Ainda, apesar de alguns dados de atividade frus-

trarem, como vendas no varejo e criação de vagas no 

mercado formal, a atividade nos EUA ainda aponta para 

crescimento positivo no início do ano.  

Pelo lado fiscal, nos EUA, o presidente eleito, Joe Biden, 

apresentou a proposta de um novo pacote fiscal de US$ 

1,9 trilhão. Apesar de o plano certamente passar por di-

luições, a vitória dos Democratas nas duas últimas vagas 

no Senado na eleição da Georgia viabiliza a aprovação 

de um pacote robusto.

 

Política Monetária – EUA 

No campo da política monetária, o FED indicou manu-

tenção do programa de compra de ativos nos próximos 

meses devido à preocupação com o ritmo de cresci-

mento.  

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 

O início do ano começou com a piora dos ativos locais. 

Em janeiro o mercado de juros subiu e reverteu em boa 

parte os ganhos do mês anterior. O vencimento Ju121 

subiu 0,23% para 2,32% a.a. de 2,09%, o vencimento 

Jan23 subiu 0,64% para 4,83% a.a. de 4,19% e o venci-

mento Jan25 encerrou o mês em 6,32% a.a., subindo 

0,68%. No exterior, a curva de juros de longo prazo subiu 

com a expectativa de recuperação da economia ameri-

cana. No campo doméstico, a disputa pela presidência 

da Câmara e do Senado trouxe apreensão ao mercado, 

com expectativa desse evento piorar o quadro fiscal. O 

Real desvalorizou 5,37%, fechando o mês em R$ 5,4759 

pelo Ptax.  

Durante o mês protegemos metade de nossas posições 

de NTNBs, através de posições tomadas em taxas de ju-

ros. Mantendo assim, a carteira parcialmente tomada 

em inflação implícita.  

No mercado de juros reais observamos queda da taxa de 

vencimento de curto prazo, porém, altas nos vencimen-

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

cimento da NTNB2021 encerrou o mês em - 2,10% a.a. 

(-0,30%), a NTNB2023 fechou em 1,13% (+0,41%) e o 

vencimento da NTNB2026 encerrou em 2,595% 

(+0,365%). Assim, a inflação implícita para até maio de 

2021 (vencimento da NTN B21) subiu para 4,36% a.a. 

(+0,42%), para 2023 e 2026 as projeções ficaram em 

3,99% e 4,15%, com altas de 0,27% e 0,33%, respectiva-

mente.  

Durante o mês aumentamos as posições em NTNBs. Fo-

ram compradas NTNBs para prazos inferiores ao esto-

que existente na carteira, reduzindo assim o duration do 

portfólio.

 

 

 

 

 



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 janeiro mantivemos o risco do portfólio fa-

zendo mudanças de vértices taticamente. 

 

• 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 59% 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 

Sub alocação na região 2026-45; 

Sobre alocação na região 2050-2055. 

 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no 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 

Janeiro foi um mês de desempenho positivo para os 

ativos de crédito corporativo 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 comporta-

mento. 

Janeiro é sazonalmente um mês fraco para emis-

sões primárias e o recrudescimento da pandemia 

nos faz acreditar que a normalização do mercado 

primário será mais lenta e deverá acontecer após o 

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. Como temos mencionado, a limitação se 

deve à incerteza fiscal do país que por sua vez tem 

relação com a evolução da pandemia. A eleição na 

Câmara e no Senado parecem ir na direção da ma-

nutenção da trajetória de consolidação fiscal, mas a 

pressão por mais gasto para mitigar os efeitos da 

pandemia é real e relevante. 

Para fevereiro continuamos antevendo estabilidade 

dos spreads. Do lado do fundamento do crédito pri-

vado, 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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