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Vacinas demonstram eficácia contra a COVID-19. 
 

As farmacêuticas Pfizer, Moderna e AstraZeneca pediram autorização para uso emer-

gencial. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

A incerteza fiscal continua impedindo a comemoração 

dos números melhores de atividade no terceiro trimes-

tre. Com alta de 1,3% do IBC-BR, setembro foi mais um 

mês positivo para a atividade. Com este resultado, o ín-

dice avançou 9,5% no terceiro trimestre. reforçando a ex-

pectativa de forte avanço do PIB no terceiro trimestre e 

menor queda do crescimento em 2020.0 bom desempe-

nho da economia recentemente fez com que o consenso 

diminuísse a retração esperada para o PIB de 2020 para -

4,5%. Com a herança estatística ainda mais favorável 

para 2021, as estimativas para o ano que vem subiram 

ligeiramente. De acordo com o relatório Focus do Banco 

Central, a mediana das projeções para o PIB de 2021 saiu 

de 3,3% para 3,4% entre outubro e novembro. O ponto 

de partida mais positivo para o crescimento do próximo 

ano, no entanto, não é suficiente para cessar as preocu-

pações a respeito da dinâmica econômica. Além do fim 

dos estímulos fiscais, o alto nível da taxa de desemprego, 

recente aperto das condições financeiras e aumento das 

incertezas fiscais, apontam para uma recuperação lenta 

nos próximos trimestres. 

 

Política Monetária 

A elevação das expectativas para 2021 indica assimetria 

no balanço de riscos para inflação e menor espaço para 

erros de política fiscal. Por ora, o Banco Central segue 

afirmando que o horizonte da autoridade monetária é 

sempre mais longo para analisar a inflação e que, apesar 

de a autoridade monetária estar vigilante quanto ao au-

mento de preços na economia, o Banco Central segue 

tranquilo em relação ao processo inflacionário.  

No entanto, a recente alta das expectativas para o IPCA 

aponta para o risco de que mesmo sem mudança do re-

gime fiscal, o Banco Central poderá ter que abandonar 

seu forward guidance antes do que esperado devido ao 

retorno da inflação às metas perseguidas pelo Copom.

  

Político

No campo fiscal, não tiveram avanços ao longo do mês 

de novembro, uma vez que o governo já tinha explicitado 

que todas as decisões relacionadas a qualquer novo pro-

grama social ficariam para depois das eleições munici-

pais. A equipe econômica e diversos líderes políticos tam-

bém continuaram defendendo que o financiamento do 

eventual novo programa social respeitaria o teto dos gas-

tos e que caso não sejam aprovadas medidas de redução 

de gastos, o governo retomará em 2021 apenas o que já 

existe em transferência de renda, o programa Bolsa Fa-

mília.  

O resultado das eleições municipais contribui para a ma-

nutenção da agenda fiscal do governo. Enquanto o enfra-

quecimento da esquerda e do radicalismo que elegeu 

Bolsonaro sugerem menor apoio a pautas populistas. o 

fortalecimento dos partidos do Centrão e Centro Direita 

apontam para continuidade da atual agenda como bené-

fica para os partidos tradicionais, sem necessidade de 

mudança de rumo. Essas sinalizações, contudo, não são 

suficientes para dissipar as inúmeras incertezas sobre o 

rumo fiscal.



Cenário MACRO – Internacional 

 

Crescimento Global  

O mês de novembro foi marcado pela performance posi-

tiva generalizada dos mercados globais. Por conta do des-

fecho da eleição presidencial nos EUA e evolução de uma 

vacina contra a Covid-19, as bolsas globais tiveram um 

dos melhores resultados mensais da história. Enquanto o 

MSCI global subiu 13,5%, o melhor mês da sua história, o 

Dow Jones, que superou pela primeira vez os 30 mil pon-

tos no mês, avançou 11,84%, em sua melhor perfor-

mance desde 1987. Ainda, o S&P 500 subiu 10,75% e o 

Stoxx 600 Europe acumulou alta de 13,7%.  

As consequências para os mercados da vitória de Biden 

foram fortalecidas pelo avanço das vacinas contra Covid-

19. Ao longo de novembro, as farmacêuticas Pfizer, Mo-

derna e AstraZeneca divulgaram que as vacinas que estão 

desenvolvendo apresentaram alta eficácia e já pediram 

autorização para uso emergencial do seu imunizante às 

agências reguladoras dos EUA e Europa. 

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos EUA, os casos e números de pessoas internadas se-

guiram em trajetória de aceleração e algumas medidas 

para limitar a mobilidade da população e evitar aglome-

rações foram anunciadas. Porém, estas restrições, ainda 

não afetaram significativamente o ritmo de atividade 

econômica do país e os EUA ainda caminha para ter PIB 

positivo no quarto trimestre. Entre os indicadores, o ISM 

manufatura caiu em novembro, mas ainda segue em 

57,5 pontos, patamar que sinaliza expansão da ativi-

dade. Em outubro, houve criação de mais 638k empre-

gos com a taxa de desemprego recuando para 6,9%.  

A vitória do candidato democrata, Joe Biden, teve diver-

sas implicações positivas para os mercados. Sobre os ru-

mos econômicos, a vitória de Biden não foi acompa-

nhada de uma "onda azul". No entanto, mesmo sem os 

democratas garantirem maioria no Senado e não terem 

apoio para aprovar um expressivo pacote de estímulo 

fiscal, o fato de o novo presidente não conseguir aprovar 

propostas que afetariam negativamente empresas lista-

das nos EUA foi visto como um alívio pelo mercado de 

ações. Também importante, o candidato democrata in-

dica que mudaria a forma de negociar com a China, bus-

cando menos atritos sem usar tarifas e ameaças cons-

tantes e fortaleceria as negociações multilaterais.

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro

Na Zona do Euro, apesar de o PMI de serviços continuar 

abaixo de 50 pontos, o índice de manufatura surpreen-

deu positivamente ao marcar 53,8 pontos e seguir indi-

cando expansão do setor. Assim, apesar de a Zona do 

Euro não evitar uma contração do PIB no quarto trimes-

tre, a resiliência da indústria em um cenário de gradual 

fim das medidas de restrições e chegada da vacina, 

apontam para avanço da atividade no início do próximo 

ano.  

As sinalizações do mês de novembro indicam que uma 

vacina pode ser aprovada rapidamente e que a distribui-

ção dela pode começar para alguns países no início do 

ano. Mais importante, o avanço da vacina diminui con-

sideravelmente as preocupações em relação à atual di-

nâmica de casos de covld-19 nas principais economias.

 

 



Política Monetária – Zona do Euro

O ECB indica que para ajudar na recuperação econô-

mica, em sua próxima reunião de política monetária, no-

vas medidas de estímulos devem ser anunciadas.  

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 econômicos divulgados no mês de 

novembro provam que a retomada segue a pleno vigor. 

Além de o crescimento da produção industrial, do inves-

timento e das vendas no varejo acelerarem em outubro, 

os PMI's de novembro apontaram para nova melhora da 

economia chinesa. Enquanto o PMI de serviços avançou 

para 56,4 pontos, o índice de manufatura marcou 52,1 

pontos.  

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 

Durante o mês de novembro mantivemos posições to-

madas em taxa nos vértices longos, para proteção das 

posições de NTNBs. Nos vértices mais curtos mantive-

mos posições majoritariamente tomadas no decorrer do 

mês. No composto das estratégias no mercado de juros 

o resultado final foi positivo para a carteira em função 

da expressiva alta dos juros no período. Os posiciona-

mentos relativos ao Benchmark I RFM e I MAB foram ge-

ridos de forma neutra com duration semelhante ao de 

referência.  

Mantivemos as posições em NTN-Bs em operação con-

junta com os juros nominais.

 

Renda Variável 

O principal destaque positivo em novembro foi a posi-

ção em Vale, que se beneficiou da alta nos preços do mi-

nério de ferro. No mês, a commodity apresentou valori-

zação de 11%, sobretudo por conta de uma forte de-

manda vindo da China, refletindo o aumento dos inves-

timentos em infraestrutura para acelerar a recuperação 

econômica no país, enquanto a oferta vem se normali-

zando em um ritmo mais lento.  

Outro destaque positivo foi a posição em São Martinho, 

que apresentou bons resultados para o segundo trimes-

tre da safra 2020/2021, com crescimento de 22,8% y/y 

no EBITDA, que totalizou R$ 476 milhões, e melhora de 

110 bps na margem, refletindo a estratégia da compa-

nhia em direcionar um mix maior para a produção de 

açúcar, beneficiando-se dos maiores preços deste pro-

duto em relação ao etanol. Neste contexto, com o preço 

do açúcar em Real atingindo as máximas históricas, a 

companhia acelerou as fixações de açúcar para as próxi-

mas safras, que devem suportar uma melhor rentabili-

dade.  

Por outro lado, os destaques negativos foram as posi-

ções relacionadas ao varejo online, em B2W e Magazine 

Luiza, que ficaram pressionadas devido à incerteza com 

relação ao impacto da redução do auxílio emergencial 

sobre as vendas.
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Estratégias

• Em novembro mantivemos o risco ativo, mas fize-

mos pequena redução no início de dezembro. Conti-

nuamos com posições ativas maiores na parte mais 

curta da curva (até 2023). 

• O perfil de risco na perspectiva de volatilidade da 

carteira está distribuído da seguinte forma: 

- na dimensão juro real/nominal: equilibrado entre os 

dois indexadores; 

- na dimensão prazo – perto de 90% do risco é forte-

mente influenciado pela política monetária, ou seja, 

prazo inferior a 3 anos. 

- 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-22, 

Jan-23 e Jan-24 e aplicada na desinclinação do segundo 

semestre de 2021 

• Riscos para o portfólio advêm: 

(i) dificuldades no processo de vacinação em es-

cala global;  

(ii) abandono da agenda de reformas por parte do 

governo Bolsonaro comprometendo a execu-

ção da consolidação fiscal.

 

CRÉDITO PRIVADO 

Novembro foi um mês de desempenho positivo 

para os ativos de crédito da nossa carteira. 

O mercado primário parece estar em tentativa de 

retorno, embora o fim do ano o calendário parece 

indicar que a tão esperada volta do primário, se 

acontecer, ficará para 2021. 

Em termos de estratégia, continuamos mais caute-

losos com prazos superiores a 3 anos, embora ainda 

tenhamos alguns seletos nomes com prazos mais 

longos, nos mantivemos vendedores de papéis com 

prazos superiores a 5 anos. Vale ressaltar que não 

se trata de questão específica de crédito, mas sim 

de cautela face às conhecidas dificuldades fiscais do 

país, principalmente pós pandemia. 

Para dezembro vemos estabilidade dos spreads 

caso a questão fiscal de curtíssimo prazo e a votação 

da LDO de 2021 se resolva entre a segunda e a ter-

ceira semana de dezembro. Caso contrário deve-

mos enfrentar período negativo para ativos priva-

dos. Vale lembrar que este desenvolvimento nega-

tivo não é o mais provável, felizmente. Do lado do 

fundamento do crédito privado, os sinais continuam 

altamente positivos e continuamos com alta confi-

ança na qualidade da nossa carteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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