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COPOM sobe taxa Selic para 2,75%. 
 

Para a próxima reunião, a expectativa é de elevação também em 75 bps. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

Em relação ao crescimento econômico, é verdade que os 

últimos dados de atividade seguiram mostrando sinais 

positivos no início de 2021. Após subir 0,7% em dezem-

bro, o IBC-BR apresentou ganho de 1,0% em janeiro. A 

despeito da queda das vendas no varejo, a resiliência do 

setor de serviços e a continuidade do bom desempenho 

da indústria permitiram novo avanço da atividade do-

méstica. De fato, os números de janeiro isolados indica-

riam que uma contração da atividade poderia ser evitada 

no primeiro trimestre. 

O agravamento da pandemia com novas medidas de res-

trições duras ao longo de março aponta para piora rápida 

da atividade, afetando inevitavelmente o desemprenho 

da economia também no segundo trimestre. Para o se-

gundo semestre do ano, a recente aceleração do ritmo 

de vacinação junto ao aumento da oferta de doses já ga-

rantidas para os próximos meses, aponta para recupera-

ção do setor de serviços. No entanto, além de esta reto-

mada não ser suficiente para permitir o PIB do ano cres-

cer mais de 3,2%, a piora do risco fiscal e o ambiente po-

lítico desafiador ainda mantêm o balanço de riscos nega-

tivo para o PIB de 2021 e já comprometendo as expecta-

tivas para continuidade da recuperação em 2022. 

 

Política Monetária 

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

balanço de riscos negativo para o IPCA levaram o Banco 

Central a subir a taxa Selic em 0,75 p.p., para 2,75% a.a., 

em sua reunião de março. Apesar de o Copom ainda man-

ter uma visão relativamente benigna da inflação, afir-

mando se tratar de um choque transitório, as autorida-

des optaram por começar mais rápido o ciclo de alta por 

entenderem que um ajuste mais célere do grau de estí-

mulo tem como benefício reduzir a probabilidade de não 

cumprimento da meta para a inflação deste ano. 

Ainda, para a próxima reunião, o Copom afirmou que, a 

menos de uma mudança significativa nas projeções de in-

flação ou no balanço de riscos, o Comitê elevará a taxa 

Selic na mesma magnitude. Apesar de o Banco Central 

surpreender por iniciar o aperto monetária de maneira 

célere do que o esperado, a comunicação da autoridade 

monetária apontou para uma estratégia de não elevar a 

taxa Selic para um patamar tão alto.

  

Político

A importante vitória do governo na aprovação da PEC 

emergencial no Congresso não foi comemorada por 

muito tempo. Além de a votação da PEC ter sido tumul-

tuada, com tentativas de excluir o Bolsa Família do teto 

dos gastos, diversos desdobramentos políticos ao longo 

do último mês aumentaram as preocupações em relação 

à trajetória da já frágil sustentabilidade da dívida brasi-

leira. O sinal mais preocupante em relação ao compro-

misso do governo e do Congresso com a manutenção do 

teto dos gastos partiu da votação do Orçamento de 2021. 

Além de o orçamento final ser inexequível por paralisar o 

funcionamento da máquina público, a redução relevante 

de gastos não discricionários só foi alcançada com mano-

bras fiscais que podem, inclusive, levar o presidente a 

correr o risco de cometer crime de responsabilidade fis-

cal. De fato, as incertezas legais envolvidas na votação do 

orçamento aumentam a chance de o governo buscar uma 

solução para modificar o orçamento aprovado. Contudo, 

mesmo que o orçamento seja corrigido, o formato da sua 

aprovação inicial deixa sequelas ao mostrar pouca von-

tade política do Congresso de reduzir gastos e ser explici-

tamente uma tentativa de enfraquecer o teto dos gastos.



 

 

Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de março foi marcado pela continuidade da per-

formance positiva dos mercados. Devido ao otimismo em 

relação ao crescimento global, aceleração do ritmo de va-

cinação contra Covid19 e perspectiva de manutenção da 

política monetária acomodatícia nos EUA, as principais 

bolsa globais tiveram desempenho favorável em março. 

No que se refere à expectativa de crescimento global, a 

Zona do Euro segue trazendo preocupações. Com o ritmo 

de vacinação ainda lento e aumento do nível de novos 

casos, a maioria dos países da região anunciou novas me-

didas de restrições. O maior destaque em termos de oti-

mismo com crescimento continua sendo os Estados Uni-

dos. Os novos casos de Covid-19 seguem em baixo pata-

mar e a campanha de vacinação ganhou tração. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, Já são mais de 30% dos americanos 

vacinados e o plano nacional indica que até meados de 

abril 90% dos adultos no país poderão receber vacinas 

contra a covid-19. Mais importante, na primeira vitória 

de Biden, o Congresso americano aprovou o robusto 

pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo governo 

sem grandes alterações. 

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 2021 pas-

sou de 3,9% para 5,7%.

 

Política Monetária – EUA 

As revisões altistas para o PIB global novamente impul-

sionaram as taxas de juros nos EUA. Com maior convic-

ção da rápida aceleração do crescimento e balanço de 

riscos altistas para a inflação, os juros dos títulos sobe-

ranos dos EUA subiram fortemente. O rendimento da 

taxa de juros de 10 anos dos EUA saltou de 1,41% no fi-

nal de fevereiro para 1,74% em março. O movimento de 

aumento da taxa de juros, por ora, não é visto com pre-

ocupação pelo FED, uma vez que para a autoridade mo-

netária a elevação das taxas sinaliza confiança na reto-

mada econômica. 

Ainda, a última decisão do Banco Central americano re-

forçou a expectativa de manutenção da taxa de juros em 

baixo patamar por um longo período. Mesmo com revi-

sões altistas para o PIB e para a inflação, o FED não pro-

jeta elevação da taxa de juros até 2023. Apesar da reto-

mada forte neste ano, o FED afirmou que a economia 

americana está muito longe das metas de emprego e in-

flação.

 

 

 



 

 

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro

O avanço do PMI manufatura em março (62,5 pontos de 

57,9 pontos) corrobora o desempenho positivo da in-

dústria na região da Zona do Euro. 

A extensão do lockdown, definitivamente, compromete 

o ritmo de crescimento do segundo trimestre. No en-

tanto, a expectativa de aceleração da campanha de imu-

nização nos próximos meses e a resiliência do setor in-

dustrial, beneficiado pelo aumento das exportações, 

ainda impedem revisões baixistas para o PIB da Zona do 

Euro no ano.

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 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 vendas no varejo e produção in-

dustrial do primeiro bimestre do ano melhores do que o 

esperado e as metas anunciados pelo governo, reforçam 

a expectativa de forte crescimento do PIB chinês no ano 

(8,4%). 

Entre as metas anunciadas, o déficit fiscal maior estabe-

lecido para este ano sinaliza que a China pode adotar 

uma normalização política moderada e que as autorida-

des locais não têm a intenção de fazer uma mudança 

brusca na política econômica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

Durante o mês de março o mercado de renda fixa local 

apresentou novamente um movimento expressivo de 

alta das taxas futuras. A taxa de juros no mercado sofreu 

pressão altista em toda a extensão da curva. O venci-

mento de curto prazo Ju121 subiu 0,57%, partindo de 

2,70% a.a., para 3,27% a.a., o vencimento intermediário 

Jan23 subiu 0,78%, iniciando o mês em 5,60% e encer-

rando em 6,38%. e para o vencimento mais longo Jan25 

o fechamento do mês finalizou em 8,06%, subindo 

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

operou em alta, principalmente nos vencimentos de 

longo prazo, persistindo assim, a tese de maior cresci-

mento da economia americana, porém, com a elevação 

das expectativas inflacionárias. Os fatores domésticos 

que novamente impulsionaram as taxas futuras foram; 

A decisão do Copom em iniciar o ciclo de alta da Selic em 

0,75 bps ,elevando-a para 2,75% a.a. , recrudescimento 

da pandemia de Covid19, que sugere assim maiores im-

pulsos fiscais para combate lá e a alteração e aprovação 

pelo Congresso de um orçamento que traz dúvidas em 

relação a sua execução sem que o governo tenha que 

recorrer ao descumprimento do teto dos gastos e obvi-

amente os riscos que esse imbróglio político/fiscal traz 

em relação a atrasos ou falta de engajamento do Con-

gresso sobre a aprovação de medidas de austeridade fis-

cal.  

No mês de março mantivemos nossas posições tomadas 

em taxa de juros, para proteção das posições de NTNBs 

até a data da decisão do Copom. Após esse evento, des-

montamos nossas posições com vencimentos de longo 

prazo e realizamos também a venda das NTNBs para o 

mesmo vencimento. Mantivemos a estrutura comprada 

em inflação implícita para os prazos menores. Realiza-

mos algumas estratégias na curva de juros com objetivo 

tático.  

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 - 4,21% a.a. 

(1,02%), a NTNB2023 fechou em 2,10% (+0,47%) e o 

vencimento da NTNB2026 encerrou em 3,50% (+0,38%). 

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

mento da NTNB21) subiu para 7,87% a.a. (+2,05%), para 

2023 e 2026 as projeções ficaram em 4,48% e 4,74%, 

com altas de 0,43% e 0,44%, respectivamente. Mantive-

mos nossas posições em NTNBs de perfil curto prazo e 

desmontamos nossas posições de longo prazo.

 

 



 

Renda Variável

No mês, o principal destaque positivo foi nossa posição 

em Vale, que continua a se beneficiar da manutenção 

dos preços de minério de ferro em um patamar elevado 

e da desvalorização cambial. Por outro lado, o principal 

destaque negativo foi nossa posição em Suzano. Apesar 

do contínuo aumento nos preços da celulose nos merca-

dos internacionais e da desvalorização do Real, a ação 

ficou pressionada por um movimento de realização de 

lucros após forte alta do papel nos últimos meses. Outro 

destaque negativo foi nossa posição em JSL, apesar de a 

companhia ter apresentado resultados positivos para o 

último trimestre de 2020, com EBITDA estável em R$ 

121 milhões, mostrando a resiliência do negócio mesmo 

em um cenário desafiador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estratégias

• Em março reduzimos o risco do portfólio e fizemos 

mudanças de táticas de vértices no fim do mês. 

 

• O perfil de risco na perspectiva de volatilidade da 

carteira está distribuído da seguinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: 51% nominal e 49% 

real; 

- na dimensão prazo – cerca de 38% do risco em prazos 

influenciados pela política monetária (2024);

 

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 2028-45; 

- Sobre-alocação na região 2045-2055. 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no Jan-22, 

Jan-25 e Jan-29. 

- 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 

Repetindo os meses anteriores, março foi um mês 

de desempenho positivo para ativos de crédito cor-

porativo da nossa carteira e de desempenho fraco 

numa base relativa ao CDI para os ativos de crédito 

financeiro. As incertezas fiscais domésticas e a ele-

vação da taxa de 10 anos nos EUA contribuíram para 

o aumento da volatilidade das curvas de juros, o que 

tem impacto negativo sobre os ativos, principal-

mente aqueles precificados em base percentual do 

CDI que é mais presente no segmento financeiro. 

O mercado primário continuou sentindo os efeitos 

adversos das incertezas macroeconômicas, mas no-

tamos um aumento tímido de operações. Em todo 

caso, a nossa visão de normalização do primário 

permanece para meados do segundo trimestre de 

2021. 

Continuamos com a cautela com ativos de prazos 

superiores a 3 anos, embora ainda tenhamos alguns 

seletos nomes com prazos mais longos. Como te-

mos mencionado, a cautela se deve à incerteza fis-

cal do país que por sua vez tem relação com a evo-

lução da pandemia onde a batalha transmissão ver-

sus vacinação parece ter mais rounds do que o es-

perado. 

Do lado do fundamento do crédito privado, os sinais 

continuam altamente positivos e continuamos com 

alta confiança na qualidade da nossa carteira atual. 

Para abril continuamos antevendo volatilidade da 

curva de juros que esperamos seja contraposta à re-

lativa estabilidade dos spreads, resultando em re-

tornos positivos em horizontes mais longos tanto 

para ativos CDI+ como %CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

destinatário. 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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