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Copom eleva a taxa Selic para 6,25% a.a.

Decisão era esperada pelo mercado financeiro. 
 

CENÁRIO MACRO – DOMÉSTICO   

Atividade e inflação.  

Os indicadores de atividade de julho sugerem que 

após um segundo trimestre frustrante, o PIB 

caminha para acelerar no terceiro trimestre. 

Mesmo com novo recuo da produção industrial, o 

bom desempenho do comércio e, principalmente, 

do setor de serviços, garantiram um avanço de 

0,6% do índice IBC-BR no mês. No lado da inflação, 

com dados correntes acima do esperado puxados 

por um novo aumento do preço de energia 

elétrica, consolidou as perspectivas desfavoráveis 

para o IPCA do ano, com as expectativas chegando 

próximas de 8,5%. 

Mais importante, a queda de 2,5 pontos da 

confiança empresarial em setembro reforça que 

os riscos de uma crise energética, uma possível 

desaceleração da economia chinesa e o impacto 

da alta dos juros apontam para desaceleração da 

atividade nos próximos meses e levam as 

projeções para o PIB de 2022 para cerca de 

somente 1,5%. No caso da inflação, as estimativas 

para 2022 seguiram piorando e distanciando da 

meta do Banco Central. De acordo com o relatório 

Focus do Banco Central, para 2022, as 

expectativas aumentaram para 4,14% no final de 

setembro de 3,95% em agosto. 

  

Política Monetária 

 Com o balanço de riscos para o IPCA ainda 

negativo e com as expectativas para a inflação de 

2022 acelerando para patamar acima de 4,0%, o 

Banco Central elevou novamente em 1,0 p.p., para 

6,25%, a Selic na reunião de setembro. De fato, o 

Banco Central apontou que dificilmente irá 

acelerar o ritmo de aperto nas próximas reuniões. 

Além de a autoridade monetária indicar que não 

reagirá a cada dado de alta frequência sobre 

inflação, o Copom afirmou que esse ritmo de 

ajuste é o mais adequado para garantir a 

convergência da inflação para a meta no horizonte 

relevante.  

 

Político  

As preocupações em relação ao orçamento de 

2022 seguem anulando quaisquer boas notícias 

fiscais de curto prazo. Além de a alta da inflação 

comprometer a margem do teto dos gastos para 

2022 e colocar em xeque o espaço para aumento 

dos gastos públicos com um novo programa social, 

o mês de setembro terminou sem resolução para 

o impasse com as despesas dos precatórios. 

Mais importante, devido ao alto nível da inflação 

e perspectivas negativas para o desempenho 

econômico nos próximos meses, aumentou a 

pressão para que além da criação do Auxílio Brasil, 

o governo também prorrogue o Auxílio 

Emergencial e crie um subsídio para as famílias de 

baixa renda comprarem gás de cozinha. Sem 

espaço no teto de gastos, a pressão pela criação 

destas despesas aumenta ainda o risco fiscal e 

pode, inclusive, atrasar a aprovação da PEC dos 

precatórios, uma vez que o governo e o Congresso 

podem tentar discutir estes temas 

conjuntamente.



 

 

 

CENÁRIO INTERNACIONAL 

Crescimento Global 

O mês de setembro foi marcado pela interrupção 

da performance positiva dos mercados observada 

nos últimos meses. Devido às maiores 

preocupações 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 

desfavorável em setembro e interromperam uma 

sequência de sete meses consecutivos de 

resultados positivos. 

 

Atividade e inflação 

Nos EUA, o ISM manufatura superou as 

expectativas e acelerou de 59,9 para 61,1 pontos. 

Além disso, tivemos surpresas positivas nos dados 

de vendas no varejo nos EUA com uma alta 

inesperada de 0,7% no mês de agosto. 

Na Zona do Euro e no Reino Unido, os principais 

PMI’s apresentaram novo arrefecimento em 

setembro.  

Na Zona do Euro, o PMI manufatura cedeu para 

58,7 pontos e o PMI serviços recuou para 56,3 

pontos. Já no Reino Unido, o PMI composto de 

setembro mostrou desaceleração indicando que 

os potenciais efeitos positivos da reabertura já 

podem ter ficados para trás. De acordo com a 

prévia, o PMI composto ficou em 54,1 pontos em 

setembro depois de marcar 54,8 pontos em 

agosto.  

A maior fonte de preocupação em relação ao 

crescimento econômico, no entanto, ficou por 

conta da China. Em agosto, os dados de vendas no 

varejo e produção industrial frustraram as 

expectativas e mostraram uma desaceleração 

mais forte do que o esperado. Enquanto o 

crescimento na comparação anual da produção 

industrial passou de avanço de 6,4% para 5,3% em 

setembro, o volume de vendas no varejo na 

comparação anual desacelerou de 8,5% para 2,5% 

neste mês 

 

Política Monetária 

 O destaque do mês ficou por conta do FED. 

Apesar de manter os principais instrumentos de 

política monetária inalterados, o FED apresentou 

novidades em relação à redução de estímulos para 

as próximas reuniões. Em sua última decisão, o 

Banco Central americano sinalizou que o anúncio 

da redução do ritmo de compra do programa de 

ativos se dará na próxima reunião de novembro.  

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 operações de refinanciamento de 

longo prazo e o programa de compra de ativos. 

Além disso, acrescentou que a instituição 

acompanha de perto a situação dos mercados de 

títulos soberanos 

 

 

 

 

 



 

 

DESEMPENHO E ESTRATÉGIAS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Fundos – RV15 e Multiestratégia 

Renda Fixa 

Em setembro, a taxa nominal de juros, no 

mercado futuro, seguiu o movimento de alta. 

Durante o mês manteve-se o quadro de 

indefinição com relação aos fatores fiscais, sem a 

votação da Pec dos precatórios e também a falta 

de transparência em relação aos gastos que 

poderiam ficar fora do teto de gastos. Outro fator 

altista para a curva de juros foi a divulgação da 

inflação medida pelo IPCA-15 que trouxe surpresa 

negativa com numero acima do consenso e 

acumulou 10,5% em 12 meses. Na estratégia de 

juros nominais, realizou-se operações de 

arbitragem na curva de juros, com viés aplicador 

nos vértices mais curtos. Resultado neutro para o 

book. Na estratégia de juros reais, aumentou-se as 

posições de curto e médio prazo de NTNBs. 

Resultado positivo para o book. 

 

Renda Variável 

RV15 - O principal destaque negativo foi nossa 

posição em Vale, que continuou pressionada pela 

queda nos preços do minério de ferro. No mês, a 

commodity desvalorizou mais 22,4% devido ao 

aumento das preocupações com relação à 

desaceleração da economia chinesa, que está 

enfrentando uma crise energética e outra no setor 

imobiliário.  

Por outro lado, o principal destaque positivo foi 

nossa posição em JBS, que se beneficiou da 

manutenção dos spreads da carne bovina em 

patamares elevados no mercado americano. 

Enquanto a demanda pela proteína apresenta 

forte recuperação nos Estados Unidos, sobretudo 

com a redução das medidas de distanciamento 

social, a oferta de gado permanece ampla, o que 

deve prolongar o super ciclo da commodity.  

Outro destaque positivo foi nossa posição em 

Assaí. A manutenção da inflação de alimentos no 

domicílio em patamares elevados -15,5% na 

leitura prévia de setembro- deve sustentar os 

resultados da companhia nos próximos 

trimestres.  

Multiestratégia - O mau humor permaneceu no 

Ibovespa durante o mês de setembro. Se com o 

mercado externo ajudando, a bolsa patinava 

devido aos problemas internos, com o ambiente 

conturbado no mundo, o Brasil underperformou 

mais uma vez e entrou em território negativo no 

ano. O Ibovespa caiu 6,5% e os nossos fundos, 

apesar de terem diminuído posições, sofreram 

novamente no book de renda variável. Nossas 

posições em mineração e varejo foram 

novamente destaque negativo, enquanto apenas 

a posição do setor de proteínas teve performance 

positiva no mês. Continuamos com um core 

comprado em bolsa, mas já menor, com proteções 

e risco bem reduzido em relação ao histórico 

recente. 



 

 

Fundos – RF100/ RF100C / PREVIC 

Renda Fixa 

• A variante delta da Covid impactou a cadeia 

global de suprimentos e pode prolongar os efeitos 

altistas sobre preços de produtos a frente. 

• No Brasil, os riscos fiscais permanecem e 

justificam um prêmio de risco elevado, assim 

como maior volatilidade para os ativos, associada 

a dura missão de retomar a trajetória de 

consolidação fiscal, agravada pelo o risco de 

guinada populista da administração Bolsonaro. 

• Tanto a inflação corrente como as expectativas 

seguem em processo de deterioração, delineando 

um cenário bastante desafiador para o BC, que por 

ora manteve o ritmo de aperto em 100bps.  

• Riscos para o portfólio advêm: (i) pressão por 

novos gastos fora do teto comprometendo a 

execução da consolidação fiscal a partir de 2022; 

(ii) desancoragem da inflação; (iii) 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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