
 

Informativo  

 de Mercado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outubro de 2020  

 

 



Segunda onda de COVID-19 na Europa e EUA. 

 

Autoridades anunciam novas medidas restritivas para diminuir o número de casos. 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

No Brasil, o mês de outubro foi marcado por novo de-
sempenho negativo dos ativos de risco. Além do cenário 
externo menos benigno no último mês, as incertezas em 
relação aos rumos da política fiscal seguem afetando 
desfavoravelmente o mercado doméstico. A incerteza 
fiscal continua impedindo a comemoração dos números 
melhores de atividade no terceiro trimestre. Além de 
em agosto a atividade apresentar novamente cresci-
mento, com o índice IBC-BR avançando 1,1% no mês, os 
indicadores coincidentes de setembro, como confiança 
empresarial e produção de veículos, apontam para um 
novo mês positivo.  

 
Esses números reforçam a expectativa de forte avanço 
do PIB no terceiro trimestre e indicam menor queda do 
PIB em 2020. 0 bom desempenho da economia recente-
mente, porém, não é suficiente para cessar as preocu-
pações a respeito da dinâmica econômica em 2021. 
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 recu-
peração lenta nos próximos trimestres. 

 

Política Monetária 

Em relação à política monetária, em decisão unânime, o 
Copom manteve a taxa Selic em 2,0% a.a. O comunicado 
da decisão, porém, indicou conforto do Banco Central 
em manter a taxa de juros neste patamar por um longo 
período.  
 
Além de o Copom avaliar a atual elevação do IPCA como 
temporária, o Banco Central entende que, por ora, não 

houve alteração do atual regime fiscal e seguiu indi-
cando que existe, inclusive, espaço remanescente para 
utilização da política monetária. As poucas mudanças na 
mensagem do Banco Central, mesmo com a inflação cor-
rente mais alta, reforçam que o Copom segue passa-
geiro na atual conjuntura econômica e está à espera de 
definições fiscais para fazer quaisquer eventuais altera-
ções relevantes em sua comunicação.

 

Político 

 

O governo explicitou que todas as decisões relacionadas 
ao novo programa social ficarão para depois das elei-
ções municipais e que não avalizará medidas impopula-
res antes do pleito. De fato, as declarações de parlamen-
tares e do governo foram na direção da responsabili-
dade fiscal. A péssima repercussão da ideia de usar re-
cursos destinados para pagar precatórios para abrir es-
paço no orçamento serviu corno um grande alerta da 
gravidade das consequências de enfraquecer o teto dos 
gastos, o que levou a uma operação em defesa da ân-
cora fiscal.  

Além de diversos líderes do Congresso apoiarem que o 
financiamento do eventual novo programa social respei-
taria o teto dos gastos, Bolsonaro repetiu diversas vezes 
que o endividamento do Brasil é enorme e que a exten-
são do auxilio emergencial não pode durar para sempre. 
Essas sinalizações, contundo, não são suficientes para 
dissipar as inúmeras incertezas sobre o rumo fiscal. 
Ainda não existe definição sobre como será o novo pro-
grama social, qual será sua fonte de financiamento.

 

 

 

 



 

 

Cenário MACRO – Internacional 

Crescimento Global  

O mês de outubro foi marcado pela performance nega-

tiva nos principais mercados globais. As bolsas nos mer-

cados desenvolvidos fecharam o mês com quedas. As 

commodities também sofreram e o petróleo, por exem-

plo, encerrou o mês de outubro com a pior queda desde 

março deste ano. O cenário de deterioração na percep-

ção de risco dos investidores também foi registrado no 

mercado de moedas, com o JPY - considerado um porto 

seguro em momentos de incerteza - apresentando valo-

rização de 0,82%.  

O que esteve por trás desse movimento de aversão ao 

risco em vários mercados foi mais uma vez a preocupa-

ção com o aumento do número de casos de coronavírus 

e hospitalizações em regiões onde o vírus já estava sob 

controle. Na Europa, a maioria dos países apresentou ao 

longo do mês de outubro crescimento rápido de suas 

curvas de infecções, hospitalizações e mortes, obri-

gando as autoridades a anunciarem novas medidas res-

tritivas.

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, a primeira leitura do PIB do terceiro 

trimestre mostrou salto recorde de 33,1% anualizado na 

comparação trimestral, com destaque para o consumo. 

Além da volta da preocupação com o avanço da pande-

mia, outros dois temas nos Estados Unidos tiveram im-

pacto determinante nos mercados ao longo do mês: a 

busca por um acordo entre Democratas e Republicanos 

para aprovar um novo pacote de ajuda fiscal e a eleição 

presidencial norte-americana.  

Apesar de encontros recorrentes entre a representante 

democrata na Câmara, Nancy Pelosi, e o secretário do 

tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, não ocorre-

ram avanços nas negociações, com o mercado empur-

rando as expectativas para o novo pacote de estímulo só 

para depois das eleições. Em relação às eleições, Joe Bi-

den, candidato democrata, se consolidou a frente nas 

pesquisas e chega às vésperas das eleições com vanta-

gem de mais de 8 pontos no nível nacional. Além disso, 

o mercado também atribuiu probabilidade maior ao 

longo do mês de outubro para o cenário de "blue wave", 

no qual Democratas mantém a Câmara sob controle e 

assumem a maioria também no Senado.

 

Política Monetária – EUA 

O FED anunciou uma nova rodada de mudanças para au-

mentar a participação em seu mecanismo de emprésti-

mos de US$ 600 bilhões voltado para pequenas e médias 

empresas, em meio à dificuldade do Congresso e da 

Casa Branca em chegar a um acordo sobre um novo pa-

cote de medidas de alívio.  

O FED segue reforçando a promessa de taxas de juros 

baixas por um longo período. As autoridades elevaram a 

barreira para aumentos das taxas de juros até que as 

condições do mercado de trabalho atendam às suas me-

tas e permitindo que inflação ultrapasse a meta de 2%

Atividade e Inflação – Zona do Euro 

Na Zona do Euro, o crescimento do PIB no terceiro tri-

mestre também surpreende com avanço de 12,7% na 

comparação trimestral. A exemplo do que aconteceu 

nos Estados Unidos, a recuperação foi puxada principal-

mente pela demanda doméstica após o fim das medidas 

mais restritivas que foram retiradas gradualmente a par-

tir do fim do segundo trimestre.  

Na Europa, a maioria dos países apresentou ao longo do 

mês de outubro crescimento rápido de suas curvas de 

infecções, hospitalizações e mortes, obrigando as auto-

ridades a anunciarem novas medidas restritivas. As me-

didas consistem essencialmente em limitar a mobilidade 

da população e evitar aglomerações. As iniciativas, que 

provavelmente irão prejudicar a recuperação econô-

mica em curso na Zona do Euro, são tentativas para frear 



o aumento do número de casos e evitar a saturação do 

sistema nacional de saúde. 

 

Política Monetária – Zona do Euro

O ECB em sua reunião de política monetária do mês de 

outubro, por exemplo, já se posicionou de maneira clara 

sobre a real possibilidade de extensão dos estímulos já 

implementados e introdução de novas medidas para su-

portar a economia.  

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, foi divulgado o PIB do terceiro trimestre que 

mostrou crescimento de 4,9% na comparação anual. 

Apesar de ligeiramente abaixo das expectativas de mer-

cado, os dados do mês de setembro confirmam o bom 

momento da economia chinesa, com produção indus-

trial, investimento em ativos fixos e vendas no varejo 

mostrando aceleração no crescimento interanual.  

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 do-

cumento são confidenciais e não devem ser divulgadas a 

terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Cla-

ritas.



Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 

Fundo – RV15  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

Durante o mês mantivemos posições tomadas em taxa 

nos vértices longos, para proteção das posições de 

NTNBs. Nos vértices mais curtos mantivemos posições 

majoritariamente tomadas no decorrer do mês. No 

composto das estratégias no mercado de juros o resul-

tado final foi positivo para a carteira em função da ex-

pressiva alta dos juros no período. Os posicionamentos 

relativos ao Benchmark IRFM e IMAB foram geridos de 

forma neutra com duration semelhante ao de referên-

cia.  

Mantivemos as posições em NTNBs em operação con-

junta com os juros nominais.

 

Renda Variável 

No mês, o principal destaque negativo foi nossa posição 

em Minerva, que ficou pressionada devido a uma com-

pressão nos spreads da carne bovina. No lado da de-

manda, houve uma desaceleração na importação desses 

produtos pela China, levando a uma queda dos preços 

nos mercados internacionais; já no lado da oferta, a re-

dução na disponibilidade de gado para abate está cau-

sando um aumento no custo da matéria prima.  

Outro destaque negativo foi nossa posição em B2W. 

Apesar de apresentar bons resultados para o terceiro tri-

mestre do ano, com crescimento de 56% y/y nas suas 

vendas totais, a ação ficou pressionada pela queda vista 

nos índices de confiança durante o mês e pelas incerte-

zas sobre a revisão dos programas sociais do governo, 

que podem levar a uma desaceleração no consumo nos 

próximos meses.  

Por outro lado, o destaque positivo foi nossa posição em 

Santander. O banco apresentou resultados fortes para o 

terceiro trimestre do ano, com lucro líquido de R$ 3,9 

bilhões, um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, e ROE de 21,2%, alcançando os 

níveis pré-pandemia, sobretudo por conta de uma des-

pesa com provisão menor que o esperado. O índice de 

inadimplência melhorou 30bps, refletindo a prorroga-

ção dos pagamentos concedida aos clientes, e o índice 

de cobertura atingiu 307%.

 

 

 

 

 

 



Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP

 

 

 



Estratégias 

• Em outubro mantivemos o risco ativo e fizemos 

algumas modificações de vértices dentro do mês e 

no início de novembro. Continuamos com posições 

ativas maiores na parte mais curta da curva (até 

2023). 

• O perfil 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.

IMA-B 

Mantivemos o ativo da carteira, e efetuamos algumas 

mudanças de vértices e indexadores resultando na se-

guinte 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:  

- 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

Outubro foi um mês de desempenho positivo para 

os ativos de crédito corporativo da nossa carteira, 

enquanto a carteira de crédito financeiro sofreu de 

efeitos negativos de remarcação. 

A tão esperada volta do mercado primário está 

ocorrendo de forma diferente com algumas em-

presas se antecipando a vencimentos futuros e re-

alizando trocas de papéis a vencer por vencimen-

tos mais longos. 

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 pa-

péis 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 novembro vemos estabilidade dos spreads, 

fruto da redução da volatilidade após o Tesouro ter 

achado uma melhor maneira de se financiar sem 

impactar tanto o mercado de LFTs e pela continui-

dade da recuperação da atividade econômica que 

melhora o fundamento de crédito.

 

Fonte: BNP Paribas Asset Management Brasil*

Este documento não constitui uma oferta de serviço, tem 

caráter meramente informativo e é para uso exclusivo 

de seu destinatário. As informações contidas neste do-

cumento são confidenciais e não devem ser divulgadas a 

terceiros sem o prévio e expresso consentimento do BNP.

 

 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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