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Copom eleva a taxa Selic para 7,75% a.a.

Em comunicado, o Copom informou que a instabilidade no mercado financeiro pro-

vocada pela decisão de mudar o cálculo do teto de gastos fez o BC aumentar ainda 

mais o ritmo de aperto monetário. 
 

CENÁRIO MACRO – DOMÉSTICO   

Atividade e inflação.  

O resultado de um mês marcado pela 

continuidade dos riscos fiscais, confirmação de 

elevação da taxa de juros para patamar 

contracionista e cenário global menos favorável, 

foi a nova deterioração das perspectivas de 

crescimento para 2022. De fato, os indicadores de 

agosto sugerem que o ritmo de crescimento do 

terceiro trimestre já mostra arrefecimento. Com o 

novo recuo da produção industrial, contração do 

comércio e avanço mais fraco do setor de serviços, 

o índice IBC-BR no mês recuou 0,2%. 

A perspectiva de uma aceleração da atividade no 

terceiro trimestre devido à melhora da situação da 

pandemia com avanço da mobilidade não mudou 

e é suficiente para manter a estimativa de avanço 

de do PIB ao redor de 5,0% no ano. Contudo, o 

arrefecimento recente dos dados reforça que em 

um cenário de incerteza fiscal e alta expressiva da 

taxa de juros, uma desaceleração mais acentuada 

da atividade em 2022 e até mesmo o cenário de 

recessão não podem ser descartados. 

  

Política Monetária 

A deterioração do risco fiscal com aumento do 

questionamento sobre qual será o novo regime 

fiscal, ocorrem em um momento em que as 

preocupações com a inflação não cessam. O IPCA-

15 de outubro bem acima das expectativas e com 

aceleração dos núcleos mostrou como a 

reabertura econômica pode elevar os preços se 

serviços e contaminar rapidamente a inflação 

subjacente. O balanço de riscos desfavorável fez 

que com que as expectativas para o IPCA deste 

ano chegassem a patamares superiores a 9,0%. 

Mais importante, as estimativas para os próximos 

anos seguem piorando.  

Com a deterioração das expectativas para a 

inflação dos próximos anos, o Banco Central 

acelerou o ritmo de aperto monetário e elevou em 

1,5 p.p., para 7,75%, a Selic na reunião de outubro. 

Ainda, o Banco Central indicou ser apropriado que 

o ciclo de aperto avance ainda mais no território 

contracionista e se comprometeu com um novo 

aumento de 1,5 p.p. da taxa Selic em dezembro. 

 

Político  

As preocupações em relação ao orçamento de 

2022 seguem anulando quaisquer boas notícias 

fiscais de curto prazo. Enquanto a PEC dos 

precatórios ainda era discutida e já sofria 

inúmeras críticas, o quadro fiscal para 2022 sofreu 

nova deterioração com a decisão do governo de 

elevar o valor médio do Auxílio Brasil para R$ 400 

até o fim do próximo ano. Por mais que a proposta 

inicial da PEC dos precatórios abrisse espaço no 

teto dos gastos, a confirmação de uma elevação 

maior para o valor do novo programa social, 

exigiria novas alterações no teto dos gastos. Para 

acomodar o aumento, o relator da PEC propôs 

com o apoio do governo alterar o parâmetro de 

correção do teto de gastos. 



 

 

 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

Crescimento Global 

O mês de outubro foi marcado pela retomada de 

performances positivas nas principais bolsas 

globais. Apesar da continuidade de preocupações 

relacionadas com o crescimento global, 

especialmente na economia chinesa, e mudanças 

de discursos dos principais Bancos Centrais no 

mundo que mostraram uma preocupação 

adicional com o comportamento da inflação, as 

principais bolsas globais tiveram um desempenho 

favorável no mês. Parte da boa performance das 

bolsas neste mês ficou atrelada à temporada de 

resultados do terceiro trimestre das empresas, 

especialmente nos EUA. 

 

Atividade e inflação 

Nos EUA, o PIB do terceiro trimestre frustrou as 

expectativas com um crescimento anualizado de 

2% na comparação trimestral, abaixo da 

expectativa do mercado de 2,6%. Além disso, a 

desaceleração do ISM manufatura de outubro (de 

61,2 pontos para 60.8 pontos) reforça a perda de 

ritmo da economia americana. 

Na Zona do Euro e no Reino Unido, os principais 

PMI’s apresentaram resultados mistos outubro. 

Na Zona do Euro, o PMI manufatura cedeu para 

58,5 pontos e o PMI serviços recuou para 54,7 

pontos. Já no Reino Unido, o PMI composto de 

outubro mostrou aceleração indicando certa 

retomada da atividade após meses de frustrações 

nos dados de atividade econômica. De acordo com 

a prévia, o PMI composto ficou em 56,8 pontos em 

outubro depois de marcar 54,9 pontos em 

setembro.  

A maior fonte de preocupação em relação ao 

crescimento econômico, no entanto, continuou 

concentrada na China. No último mês, os dados do 

PIB do terceiro trimestre e a produção industrial 

de setembro frustraram as expectativas e 

mostraram uma desaceleração mais forte do que 

o esperado. Ao passo que o PIB passou de avanço 

de 7,9% no segundo trimestre para 4,9% alta de na 

comparação anual no terceiro trimestre, a 

produção industrial também decepcionou com 

uma desaceleração de 5,3% yoy em agosto para 

3,1% yoy em setembro. 

 

Política Monetária 

Outro assunto que ganhou relevância no cenário 

gobal foi a discussão relacionada à condução da 

política monetária nas principais economias 

avançadas. Primeiramente, o Banco Central da 

Nova Zelândia elevou a taxa de juros em 0,25p.p. 

para 0,50% em sua última reunião. Além disso, o 

Banco Central do Canadá, em recente 

comunicação, elevou o tom da política monetária 

ao encerrar o programa de compras de ativos e 

indicar a antecipação do primeiro aumento na 

taxa de juros podendo ocorrer no segundo 

trimestre de 2022. Com isso, as expectativas 

aumentaram para as reuniões dos Bancos Centrais 

do Reino Unido e dos EUA. 

Em sua última reunião, o Banco Central Europeu 

(ECB) decidiu que seu programa emergência de 

aquisição de ativos na pandemia prosseguirá, 

embora em um ritmo moderadamente mais lento 

que o nível mensal de € 80 bilhões que vinha 

sendo praticado até o mês passado. O ECB 

também manteve sua taxa de depósito inalterada, 

em -0,5%.



 

 

DESEMPENHO E ESTRATÉGIAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Fundos – RV15 e Multiestratégia 

Renda Fixa 

Durante o mês a percepção do risco fiscal no país 

aumentou de forma preocupante. A medida do 

governo de alterar a base de indexação para 

cálculo do teto dos gastos, abrindo espaço assim 

para mais gastos fez o mercado de juros escalar os 

prêmios na curva e projetar maior ciclo de alta da 

Selic. Na estratégia de juros nominais, zeramos as 

operações de arbitragem na curva de juros, com 

viés aplicador nos vértices mais curtos. Resultado 

negativo para o book. Na estratégia de juros reais, 

alongamos nossas posições de NTNBs. Resultado 

neutro para o book. 

 

Renda Variável 

RV15 - No mês de outubro, um dos principais 

destaques negativos foi nossa posição em Vamos. 

A companhia apresentou outro resultado forte no 

terceiro trimestre do ano, assegurando um 

crescimento robusto para os próximos anos. 

Entretanto, a ação ficou pressionada pela forte 

elevação dos juros. Outro destaque negativo foi 

nossa posição em Assaí, que ficou pressionada 

devido ao aumento na percepção dos riscos 

associados a governança corporativa após a 

aprovação pelos Conselhos de Administração do 

Assaí e do Grupo Pão de Açúcar, ambos 

controlados pelo Casino, da conversão de 71 

hipermercados da bandeira Extra em Lojas de 

atacarejo. Por outro lado, o principal destaque 

positivo foi nossa posição em São Martinho, que 

se beneficiou de um cenário mais positivo para o 

setor de açúcar e etanol.  

 

Multiestratégia - Aumentamos a posição tomada 

em Juros Americanos com bons resultados. Em 

bolsa, reduzimos novamente o portfólio, com 

destaque negativo para os setores de mobilidade, 

logística e varejo. Mantivemos uma exposição 

pequena em bolsas globais com resultado 

positivo. No book de moedas, obtivemos retorno 

neutro no Real e em cross de países Desenvolvidos 

e Emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fundos – RF100/ RF100C / PREVIC 

Renda Fixa 

• A inflação tem se mostrado persistentemente 

alta, tanto nas leituras correntes, como nas 

expectativas mais longas, que iniciaram um 

perigoso processo de descolamento das metas. 

• Ficou evidenciado a falta de defesa do 

arcabouço fiscal. Perde-se um mecanismo efetivo 

de controle de gastos e, consequentemente, a 

trajetória futura da dívida fica mais incerta. A 

perda da ancora fiscal implicará em exigência de 

mais juros para financiar a dívida, com reflexos na 

deterioração dos ativos, um cenário ruim para 

inflação e crescimento. 

• BC fica sobrecarregado, uma vez que sobra para 

a política monetária o papel de moderação 

econômica. 

• Riscos para o portfólio advêm: 

- pressão por gastos adicionais em contexto de 

teto fragilizado; 

- desancoragem da inflação;  

- e de mudança abrupta da liquidez nos países 

desenvolvidos com perda de dinamismo no 

crescimento global. 

 

O perfil da carteira está distribuído da seguinte 

forma (equivalente-ano): 

- na dimensão juro real/nominal: 22% nominal e 

78% real; 

- na dimensão prazo, estamos com 14% do risco 

em vértice de 1 ano (NTN-B 2022). Temos 42% do 

risco entre 1 e 5 anos, e 44% acima de 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pú-

blicos indexados 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 supe-

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 Nacional – 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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