
 

Informativo  

 de Mercado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro de 2020 

 



Indicadores de atividade nos Estados Unidos e na Zona do Euro  
surpreenderam positivamente 
 

No entanto, a atual incerteza com relação aos impactos do coronavírus  

resultaram em aumento da aversão ao risco nos mercados. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

Após surpresas positivas nos indicadores de outubro, 
números de novembro e as primeiras informações de 
dezembro frustraram as expectativas do mercado, sina-
lizando um crescimento ainda lento da economia brasi-
leira. Em novembro, dados de vendas no varejo ficaram 
bem aquém do esperado e não refletiram as notícias po-
sitivas do comércio durante a Black Friday. Fora os fra-
cos resultados da economia em novembro, as primeiras 
notícias de dezembro foram desanimadoras, uma vez 
que a produção industrial mostrou forte contração da 
indústria de bens de capital. 

O novo afrouxamento das condições financeiras deve 
continuar beneficiando o crédito e o impacto do saque 
das contas do FGTS deve impulsionar o crescimento no 
início de 2020. O otimismo com o consumo, porém, fica 
restrito para as perspectivas de curto prazo do cresci-
mento econômico. A continuidade do crescimento eco-
nômico segue dependente de reduções da taxa de de-
semprego, da redução do índice de certeza e da melhora 
dos índices de confiança da indústria.

 

Política Monetária 

O Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,25 p.p. na úl-
tima reunião. Em relação aos próximos passos, o comu-
nicado da decisão, no entanto, indicou que o ciclo de re-
dução da taxa de juros iniciado no ano passado prova-
velmente terminou. Além de o Copom enfatizar mais 
uma vez que o atual estágio do ciclo econômico reco-
menda cautela na condução da política monetária, o 
Banco Central afirmou que devido aos efeitos defasados 
do ciclo de queda dos juros, o comitê vê como adequada 
a interrupção do processo de flexibilização monetária. 

O balanço de riscos mais desfavorável para a inflação e 
o maior peso para o IPCA de 2021, indicam que dificil-
mente o Banco Central voltará atrás em sua decisão de 
interromper o processo de flexibilização monetária. 
Contudo, devido aos riscos baixistas para o crescimento 
do PIB em 2020 e inflação extremamente bem-compor-
tada, trazem tranquilidade para o Banco Central manter 
a Selic neste patamar pelo menos até o final do ano.

 

Fluxo de Capital

Em maio, as transações correntes mostraram superávit 
de US$ 729 milhões. Como porcentual do PIB, o déficit 
em conta corrente acumulado em 12 meses avançou de 
0,55% para 0,65%. Os passivos de investimentos em car-
teira registraram saídas líquidas de US$ 6,4 bilhões en-
quanto o investimento direto no país registrou entrada 
de US$ 3,0 bilhões. 

Com aumento das incertezas políticas e a melhora gra-
dual da economia colocada em xeque, o ingresso de ca-
pital estrangeiro pode tornar-se mais escasso. O IDP no 
entanto, deve continuar financiando com folga o déficit 
em transações correntes.

 

 

 

 

 

 

 



Político

Apesar do recesso no Congresso Nacional ao longo do 
mês de janeiro, as perspectivas para aprovação de im-
portantes reformas ainda permanecem favoráveis. Líde-
res do Congresso, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, sina-
lizam confiança de que as reformas administrativas e tri-
butária serão votadas.                                                                                                                 
No espectro de reformas, apesar de em dezembro pou-
cas matérias de relevância econômica terem sido apro-
vadas, as perspectivas de que reformas serão votadas no 

ano que vem seguem favoráveis. Além da expectativa de 
conclusão da votação do novo marco legal do sanea-
mento, o governo espera votar a PEC emergencial, en-
caminhar a Reforma Administrativa e amadurecer o de-
bate sobre a Reforma Tributária. Outros projetos que 
podem ser votados antes de fevereiro são autonomia 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  

Primeiros indicadores de atividade nos Estados Unidos e 

na Zona do Euro surpreenderam positivamente ao longo 

do último mês. No entanto, apesar do começo positivo, 

a atual incerteza com relação aos impactos do coronaví-

rus resultaram em aversão ao risco nos mercados. 

                                                                                                                                      

 

Os sinais de estabilização do crescimento chinês soma-

dos à resiliência do consumo americano e expectativa de 

redução da incerteza global, trazem a expectativa de 

que o pior da atividade global ficou para trás e que uma 

recuperação do crescimento em 2020 é factível. Porém, 

incertezas com relação ao impacto do coronavírus no 

crescimento mundial levantam sinais de alerta para o 

otimismo.

Atividade e Inflação – EUA 

Após resultado acima do esperado para o PIB do quarto 

trimestre de 2019 (2.1% na primeira prévia), o ISM de 

manufatura superou a marca de 50 pontos e voltou a in-

dicar expansão da atividade nos Estados Unidos.  

 

Na medida em que os incentivos fiscais não conseguem 

gerar ganhos de produtividade, crescimento nos Esta-

dos Unidos deve começar a mostrar sinais de modera-

ção para ritmo em linha com o PIB potencial.

Política Monetária – EUA 

O FED decidiu manter a taxa de juros na faixa entre 

1,5% e 1,75% na reunião de janeiro. Foi a segunda 

reunião seguida sem alteração na taxa. 

Apesar da comunicação mais "dovish", o comitê está 

confortável com a atual postura da política monetária. 

Para 2020, de acordo com as projeções oficiais do Fed, 

não é projetada nenhuma alteração na taxa de juros. 

Atividade e Inflação – EUA 

Após resultado acima do esperado para o PIB do 

quarto trimestre de 2019 (2.1% na primeira prévia), o 

ISM de manufatura superou a marca de 50 pontos e 

voltou a indicar expansão da atividade nos Estados Uni-

dos. 

Na medida em que os incentivos fiscais não conseguem 

gerar ganhos de produtividade, crescimento nos Esta-

dos Unidos deve começar a mostrar sinais de modera-

ção para ritmo em linha com o PIB potencial. 

Atividade e Inflação – Zona do Euro

Na Zona do Euro, o PMI também mostrou importante 

melhora, apesar de ter permanecido abaixo dos 50 pon-

tos.  

A política monetária acomodatícia e o mercado de tra-

balho em recuperação fornecerem suporte para reto-

mada da atividade e da inflação da Zona do Euro.

 

 

 



Política Monetária – Zona do Euro

O Banco Central Europeu manteve as atuais taxas de ju-

ros. No comunicado, se destacaram os comentários de 

sinais moderados de aceleração inflacionária e estabili-

zação do crescimento. 

 

Com as incertezas associadas ao cenário de crescimento 

global e aumento dos riscos negativos para a atividade 

econômica local, o ECB deverá manter postura e dis-

curso acomodatício no que tange à condução da política 

monetária, de maneira a impulsionar a retomada econô-

mica na Zona do Euro. 

 

China

Em janeiro, apesar de o PMI oficial de manufatura frus-

trar as expectativas do mercado, o PMI caixin ficou 

acima dos 51 pontos pela 5ª leitura consecutiva. Porém, 

projeções para o crescimento chinês começam a ser re-

vistas para baixo em função dos impactos do coronaví-

rus. 

As medidas introduzidas pelo governo chinês no começo 

de 2019 e a trégua gerada pelo acordo comercial "Fase 

I" entre Estados Unidos e China aumentaram a probabi-

lidade de estabilização controlada do crescimento no 

início do ano. No entanto, os impactos do coronavírus 

começam a aparecer nas revisões para baixo do cresci-

mento chinês.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 divulga-

das a terceiros sem o prévio e expresso consentimento 

da Claritas.



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

Renda Fixa | IMA Geral ex-C 

Mantivemos a carteira com duration próximo ao Ben-

chmark. Resultado neutro para nossa carteira. 

Renda Variável 

Em janeiro, um dos principais destaques positivos foi 

nossa posição JSL <JSLG3>, que apresentou pedido de 

registro de oferta pública de distribuição primária e se-

cundária de sua subsidiária. Vamos, empresa de locação 

de caminhões, máquinas e equipamentos, o que deve 

ajudar em seu processo de desalavancagem. Além disso, 

as ações da JSL passaram a compor a carteira teórica do 

Índice Small Caps, dando maior visibilidade à compa-

nhia. 

Outro destaque positivo foi nossa posição em Natura 

<NTCO3>, que concluiu a aquisição da Avon, criando o 

quarto maior grupo de beleza do mundo, com fatura-

mento de aproximadamente US$ 11 bilhões e presença 

em 100 países. Além disso, a companhia revisou as esti-

mativas de sinergias anuais da combinação dos negócios 

para US$ 200-300 milhões (de US$ 150-250 milhões an-

teriormente) a serem capturadas em 36 meses, advin-

das principalmente do Brasil e América Latina das áreas 

de suprimento, manufatura, distribuição e parte admi-

nistrativa. 

Por outro lado, o principal destaque negativo foi a posi-

ção em Itaú <ITUB4>. A ação ficou pressionada por cres-

centes preocupações com relação a maior interferência 

do regulador e ao aumento da competição de bancos 

públicos e fintechs. 
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Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP
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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 Reais 

Parte curta alocada no DI Jan-21 

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 re-

cessão e/ou riscos geopolíticos; (ii) frustração na execu-

ção da agenda de reformas pelo governo Bolsonaro.

IMA-B5 

Temos posição nos DI ‘s 2021,2025 e 2027 além de posi-

ção em NTN-B’s 22,24,28, e 50); 

A duration da carteira está maior do que a do respectivo 

benchmark; 

 

IRF-M 

Temos posição nos DI’s 2021,2025 e 2027 além de posi-

ção em NTN-B’s 22, 24,28 e 50); 

A duration da carteira está maior do que a do respectivo 

benchmark; 

Riscos para o portfólio advêm: (i) instabilidade no mer-

cado internacional causada pela perspectiva de recessão 

aberta e/ou riscos 

geopolíticos; (ii) frustração na execução da agenda de 

reformas pelo governo Bolsonaro.  

 

Riscos para o portfólio advêm: (i) instabilidade no mer-

cado internacional causada pela perspectiva de reces-

são aberta e/ou riscos geopolíticos; (ii) frustração na 

execução da agenda de reformas pelo governo Bolso-

naro.

Definição dos Índices: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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