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Além da continuidade de expansão manufatureira, mercado de trabalho cresce pelo 

quinto mês consecutivo 

 

Cenário MACRO - Doméstico 

Atividade e inflação 

 

A falta de clareza sobre os rumos da política fiscal anula 
as boas notícias a respeito do ritmo de crescimento. De-
pois de um mês de julho positivo para a atividade do-
méstica, com alta de 2,1%, o avanço de 3,2% da produ-
ção industrial em agosto e a continuidade da recupera-
ção da confiança empresarial, reforçam a expectativa de 
forte avanço do PIB no terceiro trimestre e indicam me-
nor queda do PIB em 2020.  

O bom desempenho da economia recentemente, po-
rém, não é suficiente para cessar as preocupações a res-
peito da dinâmica econômica em 2021. Além do fim dos 
estímulos fiscais, o alto nível da taxa de desemprego, re-
cente aperto das condições financeiras e aumento das 
incertezas fiscais, apontam para uma recuperação lenta 
nos próximos trimestres. 

 

Política Monetária 

O Copom interrompeu o ciclo de redução da taxa de ju-
ros e manteve a taxa Selic em 2,0% a.a. O comunicado 
da decisão do Banco Central indicou que o balanço de 
riscos assimétrico foi determinante para o comitê anun-
ciar a estabilidade da taxa Selic depois de noves quedas 
consecutivas. Mais importante, o Banco Central refor-
çou sua intenção de usar o forward guidance como um 
instrumento de política monetária adicional de forma a 

prover o estímulo monetário considerado adequado 
para o cumprimento da meta para a inflação.  
No entanto, em função de todas as incertezas fiscais, o 
Banco Central já alertou que em caso de descumpri-
mento do teto de gastos e tentativas de enfraquecer a 
regra, o regime fiscal é alterado e o forward guidance 
deixa de existir, o que levaria a autoridade monetária a 
não mais ter nenhum compromisso em não retirar estí-
mulos por um longo período.

 

Político 

 

Devido ao sucesso do auxílio emergencial, o presidente 
Bolsonaro indica que a elaboração rápida de um novo 
programa social é inevitável e que não permitirá que di-
versas famílias e, principalmente, os trabalhadores in-
formais não recebam nenhum auxílio do governo em 
2021. Apesar de Bolsonaro mostrar vontade indubitável 
de criar um modelo permanente de proteção social mais 
amplo que o Bolsa Família, ele também voltou a descar-
tar propostas que foram apresentadas para financiar as 
novas despesas.  

Por ora, a péssima repercussão destas medidas levou o 
governo a voltar atrás e não mais apoiar estas fontes de 
financiamento para o Renda Brasil. No entanto, o recuo 
do governo não reduz as preocupações fiscais. A criação 
do programa continua sendo politicamente indispensá-
vel e a equipe de Paulo Guedes segue em uma encruzi-
lhada para encontrar maneiras de compensar estes gas-
tos sem estourar o teto de gastos. Adicionalmente, tam-
bém preocupa a falta de avanço nos debates sobre Re-
forma Administrativa, Reforma tributária e andamento 
da PEC emergencial.

 

 

 

 

 

 



Cenário MACRO – Internacional 

Crescimento Global  

O mês de setembro interrompeu a performance positiva 

dos mercados globais observada desde abril. O S&P, que 

somente em julho e agosto, havia acumulado avanço de 

12,5%, mostrou recuo de 3,9% no mês após uma se-

quência de cinco meses consecutivos de retornos positi-

vos. De maneira mais ampla, o índice MSCI que mede a 

performance das principais bolsas no mundo apresen-

tou desempenho negativo de -3,4%.  

O mercado atribuiu maior importância a outros fatores 

ao longo do mês que contribuíram diretamente para 

deterioração das condições financeiras. Em primeiro lu-

gar, os casos de coronavírus voltaram a mostrar avanço 

na Europa, com aumento das hospitalizações e maior 

probabilidade de reintrodução de novas medidas restri-

tivas. Nos Estados Unidos, seguiu o imbróglio político re-

lacionado a aprovação de um novo pacote de estímulo 

sem que ocorresse nenhum tipo de acordo formal entre 

Republicanos e Democratas.

 

Atividade e Inflação – EUA 

Nos Estados Unidos, apesar do recuo marginal do ISM 

de manufatura, o indicador seguiu confortavelmente 

acima dos 50 pontos, mostrando forte expansão da ati-

vidade manufatureira. Adicionalmente, apesar de ter 

perdido momentum em setembro, os dados de mercado 

de trabalho mostraram adição de novas vagas pelo 

quinto mês consecutivo, fazendo com que a taxa de de-

semprego recuasse de 8,4% para 7,9% entre agosto e se-

tembro.  

O forte estímulo monetário já anunciado pelo FED, o ro-

busto pacote fiscal e as leis trabalhistas mais flexíveis 

sustentam a recuperação da economia americana. Ape-

sar disso, em setembro, o rendimento da Treasury de 

dez anos que reflete de maneira geral o sentimento do 

mercado em relação ao cenário prospectivo de cresci-

mento nos Estados Unidos e, sobretudo, de risco dos in-

vestidores globais, recuou para 0,69% após mostrar 

forte avanço no mês de agosto. 

 

Política Monetária – EUA 

O FED frustrou o mercado quando apresentou poucos 

detalhes adicionais em relação ao novo regime de metas 

de inflação e se absteve de anunciar novo aumento no 

volume mensal de compras de ativos.  

A proximidade das eleições americanas, que deve adici-

onar uma nova camada de incerteza para os mercados  

no último trimestre do ano, já chamou a atenção do 

mercado com a realização do primeiro debate presiden-

cial e com a possibilidade do acirramento da disputa en-

tre Biden e Trump e indefinição sobre o controle do Se-

nado.

 

Atividade e Inflação – Zona do Euro 

O PMI de manufatura também sinalizou melhora da ati-

vidade na Zona do Euro, onde o indicador voltou a avan-

çar e saiu de 51,7 para 53,7.  

Conhecidos os números do primeiro semestre e o im-

pacto causado pelo coronavírus sobre a economia global 

em toda sua extensão, os números do terceiro trimestre 

indicam que o pior provavelmente ficou para trás. Entre-

tanto, o ponto de atenção fica por conta do aumento do 

número de novos casos de coronavírus na Europa e 

maior probabilidade de reintrodução de novas medidas 

restritivas.

 

Política Monetária – Zona do Euro

A autoridade monetária decidiu manter a taxa de juros 

e seus programas de estímulos inalterados, fazendo 

uma pausa enquanto avalia o sucesso dos seus esforços 

para estabilizar os mercados financeiros.  

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 três indicadores mensais mais importantes 

também mostraram melhora em agosto. A produção in-

dustrial saiu de avanço de 4,8% para 5,6% na compara-

ção anual e o investimento em ativos fixos também mos-

trou melhora na margem, com recuo de 0,3% em agosto 

ante um uma contração maior de -1,6% no mês de julho. 

As vendas no varejo, que em julho tinham apresentado 

queda anual de 1,1%, mostraram crescimento anual de 

0,5%, o primeiro avanço nessa base de comparação 

desde dezembro de 2019.  

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 

documento são confidenciais e não devem ser divulga-

das a terceiros sem o prévio e expresso consentimento 

da Claritas.

Desempenho e estratégias dos Fundos de Investimentos 



Fundo – RV15 

 

 

 

 

 

 

 

Renda Fixa 

A carteira manteve a estrutura de aplicações em IRFM, 

27% do PL, com prazo médio de 1,98 anos e taxa de re-

torno de 4,14% a.a, além de investimentos em I MAB, 

23% do PL, com prazo médio de 8,02 anos e taxa de re-

torno de 2,40% a.a. Durante o mês mantivemos posi-

ções tomadas em taxa nos vértices longos, para prote-

ção das posições de NTNBs. Nos vértices mais curtos 

manti-

vemos posições majoritariamente aplicadas no decorrer 

do mês. No composto das estratégias no mercado de ju-

ros o resultado final foi negativo para a carteira em fun-

ção da expressiva alta dos juros no período. Em relação 

a estratégia de juro real, mantivemos as posições em 

NTNBs em operação conjunta com os juros nominais.

 

Renda Variável 

O mês de setembro foi marcado por um sentimento de 

maior aversão a risco, com o avanço da Covid-1 9 na Eu-

ropa e o risco de uma segunda onda de infecção do ví-

rus, e a aproximação da eleição presidencial nos Estados 

Unidos. No lado doméstico, os embates políticos sobre 

a formatação e formas de financiamento de um novo 

programa social, o Renda Cidadã, aumentaram as preo-

cupações sobre a trajetória fiscal do país. Nesse cenário, 

as posições com beta elevado, como Via Varejo e Sim-

par, foram os principais destaques negativos.  

Por outro lado, a principal contribuição positiva foi 

nossa posição em Vale, que se beneficiou da apreciação 

do Dólar frente ao Real e da manutenção do preço do 

minério de ferro em patamares elevados. Além disso, a 

companhia anunciou o pagamento de dividendos no 

montante total de US$ 2,3 bilhões, o que representa um 

dividend yield de aproximadamente 4%.
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Fundos – RF100/ RF100C / PREVICP
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Estratégias 

• Em setembro reduzimos o risco ativo de forma 

marginal e fizemos algumas modificações de vérti-

ces dentro do mês. Continuamos com posições ati-

vas maiores na parte mais curta da curva (até 2023) 

e em termos de dv01, cerca de 2/3 em juro real. 

• 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 80%do risco é forte-

mente influenciado pela política monetária , ou seja, 

prazo inferior a 3 anos. 

IMA-B 

Reduzimos o risco ativo da carteira, com redução nas 

posições mais longas (região da B50-55) resultando na 

seguinte configuração: 

• Juros Reais 

Sub alocação na região 2026-45 

Sobre alocação na região 2050-55 

 

• Juros Nominais 

- Parte intermediária/curta: posição aplicada no DI Jan-

22, Jan-23 e Jan-24 

• 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 governo Bolsonaro comprometendo a 

execução da consolidação fiscal.

CRÉDITO PRIVADO

Setembro foi um mês de desempenho mais fraco 

para os ativos de crédito da nossa carteira, princi-

palmente na segunda metade do mês quando as 

condições de liquidez deram mostras de ter atin-

gido o ponto máximo de melhora pós pandemia. 

Sendo assim, a tão esperada volta do mercado pri-

mário está ocorrendo de forma mais tímida, com 

poucas empresas se antecipando a vencimentos 

futuros e realizando trocas de papéis a vencer por 

vencimentos 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 di-

ficuldades fiscais do país, principalmente pós pan-

demia. 

Para outubro vemos estabilidade dos spreads, 

fruto da composição de forças opostas: de um lado 

a recuperação econômica tem impactado 

positivamente a qualidade de crédito dos emisso-

res, mas de outro lado também vemos riscos de 

contaminação na liquidez por conta do mercado de 

papéis do Tesouro que, por sua vez, vem encon-

trando dificuldades crescentes de colocação de tí-

tulos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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