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PIB dos EUA sofre queda recorde de 32,9% no 2ª trimestre. 
 
Queda histórica no PIB traz preocupação em relação a recuperação da economia. 
 
Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 
 

Em relação ao crescimento doméstico, as expectativas 
para o PIB de 2020 melhoraram. Depois de os dados 
econômicos de abril mostrarem queda menor do que o 
esperado, os indicadores de maio confirmaram o início 
da recuperação do crescimento econômico. Em maio, 
enquanto a produção industrial não surpreendeu e 
avançou 7,0%, o comércio ampliado subiu 19,6% no 
mês, resultado bem acima das expectativas (6,7%). De 

fato, no mês, somente a receita de serviços frustrou e 
apresentou contração de 0,9% no período.  
Apesar de estes dados não evitarem que o PIB do se-
gundo trimestre mostre contração relevante, em torno 
de 10%, o crescimento da atividade nos últimos meses 
reforça a expectativa de avanço do PIB no terceiro tri-
mestre e já leva a uma melhora das expectativas para o 
PIB do ano. 

 

Política Monetária 

Em decisão unânime, o Copom reduziu em 0,25 p.p. a 
taxa Selic para 2,00% a.a. de 2,25% a.a.. O comunicado 
da decisão do Banco Central indicou que o cenário be-
nigno para a inflação e a preocupação em relação ao 
ritmo de recuperação do crescimento foram determi-
nantes para o comitê anunciar o novo estímulo monetá-
rio.  Em relação aos próximos passos, apesar de o Banco 
Central sinalizar cautela e colocar importância nos 

desdobramentos sobre a política fiscal para as suas fu-
turas decisões, o comitê deixa aberta a possibilidade de 
um corte adicional. O Copom entende que a conjuntura 
econômica continua a prescrever estimulo monetário 
extraordinariamente elevado, mas reconhece que, de-
vido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, 
o espaço remanescente para utilização da política mo-
netária, se houver, deve ser pequeno.

 

Político 

 

A evolução do cenário político segue contribuindo para 
o bom desempenho dos ativos. Com o governo se apro-
ximando cada vez mais de líderes políticos e buscando 
conciliação entre todos os Poderes, a pauta econômica 
teve evolução favorável no Congresso em julho. Além da 
aprovação do regime de urgência para o novo marco le-
gal para o mercado de gás natural, a Câmara dos Depu-
tados autorizou um montante extra para o Programa de 

Apoio às Empresas de Porte Pequeno (Pronampe). Con-
tudo, o fator mais favorável à agenda de reformas, foi a 
retomada do debate da Reforma Tributária.  
De todo modo, mesmo com o debate sobre Reforma Tri-
butária ganhando força, ao longo de agosto as discus-
sões fiscais a respeito do Orçamento de 2021 e extensão 
do auxílio emergencial devem ser as principais preocu-
pações do governo e do Congresso.

 

 

 

 

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

Crescimento Global  

O mês de julho mais uma vez mostrou que a economia 
global está se recuperando dos impactos mais severos 
causados pela COVID-19. De fato, a contração do nível 
de atividade econômica durante a fase mais aguda da 
pandemia foi sem precedentes.  Apesar da boa perfor-
mance dos ativos de risco ao longo do mês de julho, as 
incertezas para a continuação dessa tendência 

permanecem altas. O quadro de evolução do COVID-19 
no mundo inteiro segue preocupante. com elevado nível 
de casos confirmados nos Estados Unidos, Brasil, Índia e 
novos surtos na Zona do Euro, e a reintrodução de res-
trições pode levar a uma pausa na retomada econômica 
global.

 

Atividade e Inflação – EUA 
Nos Estados Unidos, o PIB do segundo trimestre, divul-
gado somente em julho, apresentou a maior queda 
desde a segunda guerra mundial, com a abertura indi-
cando retração do consumo, investimento e contribui-
ção negativa do setor externo. Para julho, o ISM de ma-
nufatura dos Estados Unidos mostrou aceleração pelo 
segundo mês consecutivo e atingiu 54.2 - o maior pata-
mar em 16 meses.  

O forte estímulo monetário já anunciado pelo FED, o ro-
busto pacote fiscal e as leis trabalhistas mais flexíveis 
permitem antecipar uma recuperação econômica mais 
rápida da economia americana. Além disso, o retorno do 
ISM para um nível acima de 50 pontos indica expansão 
da indústria nos próximos meses.

 

Política Monetária – EUA 
As sinalizações recentes do Fed indicam que a política 
monetária americana deve permanecer acomodatícia 
por tempo indefinido, o que também impactou negati-
vamente a performance do dólar no mês.  
Além das sinalizações do FED, dentre os fatores que con-
tribuíram para o cenário de dólar fraco se destaca a 
aproximação das eleições norte-americanas com a pro-
babilidade cada vez maior de vitória do democrata Joe 

Biden. Adicionalmente, a possibilidade de esgotamento 
da capacidade fiscal do governo dos Estados Unidos 
após as primeiras rodadas de estímulo para proteger a 
economia dos impactos da pandemia também foi um fa-
tor preponderante, em especial no final do mês quando 
republicanos e democratas chegaram a um impasse 
para aprovação do próximo pacote fiscal.

Atividade e Inflação – Zona do Euro 
Conhecidos os números do primeiro semestre e o im-
pacto causado pelo coronavírus sobre a economia global 
em toda sua extensão, os Na Zona do Euro, a queda do 
PIB foi de -12,1% na comparação números do terceiro 
trimestre indicam que o pior provavelmente ficou tri-
mestral, o que configurou a maior contração na série 

para trás. Seguindo a tendência de melhora já evidente 
nos meses de histórica. maio e junho, os PMl's do mês 
de julho transmitiram um maior otimismo com a ativi-
dade econômica tanto no setor de manufatura quanto 
no setor de serviços. 

 

Política Monetária – Zona do Euro
A autoridade monetária decidiu manter a taxa de juros 
e seus programas de estímulos inalterados, fazendo 
uma pausa enquanto avalia o sucesso dos seus esforços 
para estabilizar os mercados financeiros.  

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
Na China, os dados de atividade também trouxeram no-
tícias boas, com o PMI Caixin de serviços atingindo o 
maior nível em uma década. Além disso, o PIB do se-
gundo trimestre também evidenciou a forte recupera-
ção em curso após a paralisação que ocorreu nos primei-
ros meses do ano. O PIB chinês cresceu 3,2% na 

comparação anual, superando as expectativas do mer-
cado e suportando a narrativa de uma rápida recupera-
ção. 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Variável 

O principal destaque positivo no mês de julho, foi a 
nossa posição em JHSF, que apresentou uma forte ace-
leração nas vendas, que atingiram R$ 340 milhões 
(+466% y/y) no segundo trimestre do ano, impulsiona-
das pelo bom desempenho da Fazenda Boa Vista. Além 
disso, a companhia firmou um acordo com a XP Inc, o 
qual prevê a venda de uma área de até 500 mil m2 no 
Parque Catarina, no município de São Roque, para o de-
senvolvimento da Villa XP. Por fim, a JHSF concluiu au-
mento de capital de R$ 400 milhões em oferta primária 
para reforçar sua estrutura de capital para a realização 
dos projetos de expansão nos segmentos de incorpora-
ção e renda recorrente.  
 
Outro destaque positivo foi nossa posição em Movida, 
que reportou dados operacionais preliminares para o 
2T20 melhores que as expectativas, sobretudo no seg-
mento Seminovos. A companhia conseguiu vender um 
volume recorde de 18,5 mil carros no trimestre, em 

linha com sua estratégia de redução de frota para se 
adaptar à pandemia. Em Gestão de frotas o volume caiu 
apenas 3,1% q/q, enquanto o segmento de Aluguel de 
carros foi o mais impactado pela crise, com queda de 
21,7% q/q no volume de diárias.  
 
Por outro lado, o principal destaque negativo foi a nossa 
posição em Bradesco. No segundo trimestre de 2020, 
embora o índice de inadimplência tenha recuado 70 bps 
para 3,0%, sobretudo por conta das ações do banco de 
renegociação e prorrogação de crédito para dar fôlego 
financeiro aos seus clientes, o Bradesco realizou uma 
provisão adicional de R$ 3,8 bilhões para reforçar seu 
balanço diante do cenário econômico adverso provo-
cado pela pandemia da Covic1-19, levando o índice de 
cobertura para 300%. Apesar disso, o banco apresentou 
uma melhora sequencial nos seus resultados, com lucro 
líquido de R$ 3,9 bilhões (+3,2% q/q).

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP

 

 



Estratégias 

• Em julho fizemos alterações de posição sem au-
mento de risco posição, reduzindo a já pequena ex-
posição a vértices mais longos por conta da pers-
pectiva fiscal negativa. 

• O perfil da carteira está distribuído da seguinte 
forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 67% do risco ativo em 
papéis de juro nominal; 

- na dimensão prazo - a quase totalidade do risco é for-
temente influenciado pela política monetária, ou seja, 
prazo inferior a 3 anos. 

 

IMA-B 

Mantivemos o risco ativo da carteira, com redução 
marginal de posições mais longas (região da B50-55)  
resultando na seguinte configuração: 

• Juros Reais 

- Sub alocação na região 2020-25 

- Sobre alocação na região 2026-28 

- Sub alocação na região 2030-40; 

- Sobre alocação na região 2045-2055. 

 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no DI Jan-
22 e Jan-23 

- Estrutura fly nos vértices Jan-23 (aplicado), Jan-25 (to-
mado) e Jan 27 (aplicado) 

• Riscos para o portfólio advêm:  

- Reincidência da Covid-19 nos países onde houve redu-
ção da propagação;  

- Abandono da agenda de reformas por parte do go-
verno Bolsonaro comprometendo a execução da conso-
lidação fiscal.

 

CRÉDITO PRIVADO
Julho foi um mês excelente para os ativos de cré-
dito, com aumento da demanda por parte de inves-
tidores trazendo contínua melhora da liquidez. 
Como já visto em junho, o apetite de grandes in-
vestidores qualificados continua mesmo com os 
spreads bem abaixo do pico de fim de março e iní-
cio de abril. 
 
Abrimos agosto com a temporada de resultados do 
2T2020, que vai alimentar o nosso processo de re-
avaliação continuada da carteira. A princípio o de-
sempenho das companhias tem sido encorajador 
do ponto de vista de crédito. 

 
Para agosto, a nossa expectativa é de preços de es-
táveis para melhores, porém este cenário segue 
com o risco permanente do aumento da taxa de 
transmissão do Covid-19, no Brasil e no mundo. 
 
O mercado primário (pipeline) encontra-se parali-
sado, com eventuais transações de revenda de po-
sição por parte dos bancos que estenderam capital 
às companhias nos momentos agudos de março e 
abril.

 

 

 

 

 

 

 

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 
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