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Cenário Econômico

A julgar pelo comportamento do índice global de ações 
MSCI desde a mínima recente observada em meados de 
março, alguém poderia imaginar que as crises 
humanitária e econômica geradas pela pandemia de 
Covid-19 foram não apenas modestas como também 
resolvidas.  Afinal, depois de perder 1/3 de seu valor em 
pouco mais de um mês, entre os dias 12 de fevereiro (sua 
máxima histórica) e 23 de março, o índice já recuperou 
65% da queda observada naquele período. 

Do lado econômico, ainda há poucos números já 
disponíveis para abril, mas aqueles já divulgados 
sugerem que o mês provavelmente registrará o pior nível 
de atividade econômica global desde a Segunda Guerra.  
Ainda que se espere que os mercados financeiros 
antecipem em algum grau os ciclos econômicos, é 
notável a existência de duas realidades bastantes 
distintas entre o desempenho recente das bolsas e o da 
chamada economia real. O que o justificaria então 
tamanha diferença?  

Há alguns candidatos, e entre eles, a reabertura da 
economia chinesa desde março e, mais recentemente, da 
Europa e de diversas regiões dos EUA. Outro fator citado 
para justificar o resultado recente das bolsas globais é o 
otimismo com o desenvolvimento de vacinas que 
imunizariam a população global mais rapidamente do que 
se imaginava. Embora razoáveis, esses dois fatores 
acima mencionados não parecem ser a principal razão da 
melhora dos preços dos ativos financeiros globais nos 
últimos meses.  

Acreditamos que o que tem movido os mercados globais 
é a enorme injeção de recursos promovida por Tesouros 
(governos) e Bancos Centrais de todos os continentes. 
Um volume financeiro inédito tem sido despejado na 
economia, na tentativa de compensar parte dos efeitos 
da contração econômica causada pela Covid-19. 

 

Diante de taxas de juros em patamares historicamente 
baixos em praticamente todas as partes do mundo e em 
meio a tamanha ampliação da liquidez, é natural que os 
agentes busquem ativos para investir esses recursos. 
Espera-se que em algum momento o comportamento dos 
ativos financeiros acompanhará mais de perto os 
fundamentos econômicos.  

No curto prazo, porém, tudo indica que a retomada da 
atividade global será mais lenta que a ampliação de 
recursos fiscais e monetários. Assim, a perspectiva é que 
a chamada economia real e os mercados financeiros (que 
são bastante reais, acreditem) sigam apresentando duas 
realidades bastante distintas. 

Um novo mês e uma nova revisão (Brasil) 

Maio terminou sem que a curva de novos casos da Covid-
19 no Brasil mostrasse estabilização, sendo bastante 
razoável supor que as medidas de restrição de 
mobilidade seguirão vigentes durante boa parte de junho 
em diversas regiões do país, sobretudo nos maiores 
centros urbanos. Com isso, a esperada retomada da 
atividade será postergada, gerando novas perdas de 
emprego e renda. Diante desse quadro, revisamos mais 
uma vez nossa projeção para o PIB deste ano, que agora 
aponta para uma queda de 7,5%. 

Em meio a tamanha contração, o IPCA deverá registrar a 
menor variação anual desde o lançamento do Plano Real 
em 1995. Nossa expectativa é de que em 2020, a 
variação do IPCA seja de apenas 1,4%. 

Com esse cenário para 2020 e a perspectiva de que no 
próximo ano o índice seguirá abaixo do centro da meta 
(3,75%), o Banco Central deverá levar a taxa Selic, 
atualmente em 3%, para novas mínimas históricas, 
apesar da evidente cautela que vários membros do 
Copom têm demonstrado. Essa dura realidade se imporá 
e não restará outra alternativa que não a de navegar em 
mares nunca dantes navegados. 
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Mercados & Perspectivas 

Pelo segundo mês consecutivo, as bolsas globais 
demonstraram uma forte alta mesmo diante do 
pessimismo gerado pela pandemia do novo Corona vírus.  

O Ibovespa valorizou-se 8,6% em maio, porém ainda 
acumula queda de 23% em 2020. Do ponto de vista de 
estilos, os ativos que primeiro se beneficiaram da 
retomada dos preços nos mercados foram aqueles que 
são considerados defensivos ou estão nos setores de 
tecnologia e saúde. Em maio, uma segunda onda 
beneficiou muitos ativos que estavam atrasados, mesmo 
diante de um aumento da temperatura do ambiente 
político. 

No mercado de juros local houve queda proporcional 
desde os curtos até os longos. Já na moeda, a oscilação 
do real no mês foi bastante forte, com desvalorização na 
primeira metade até os níveis recordes perto dos R$ 6,00, 
seguido de uma recuperação até fechar com valorização 
de quase 3%, valendo R$ 5,34 por dólar. 

Como já dissemos, a alta de abril/maio foi sustentada 
pelos estímulos governamentais, pela proximidade de 
uma descoberta farmacológica para a doença e pela 
perspectiva de reabertura gradual das economias. Esses 
fatores podem continuar fazendo efeito por mais um 
tempo, porém é importante mencionar que os riscos 
atuais são uma segunda onda de infecção com a 
reabertura e novas tensões geopolíticas envolvendo EUA 
e China. 

Para concluir, lembramos a máxima do mercado: “nunca 
brigue com o FED”. Em outras palavras, enquanto o clima 
for de estímulos infinitos e existe essa briga entre 
fundamento e posicionamento técnico, recomendamos 
trades mais táticos. Por enquanto, esse posicionamento 
segue a favor de tomada de risco. 

 

Estratégia 

Caixa 

Em maio novamente reduzir a posição em caixa de 
nossos fundos, incrementando um pouco mais as 
alocações em crédito privado, que julgamos atrativas nas 
condições de preços atuais. 

Renda Fixa – Risco de Mercado (Juro Pré & Real) 

Em maio, os ativos pré-fixados apresentaram queda 
uniforme em toda a curva, enquanto que as NTN-Bs 
curtas e médias apresentaram comportamento mais 
favorável em comparação aos papéis mais longos. Esta 
dinâmica beneficiou nossas carteiras, uma vez que 

estamos com alocações concentradas nas parcelas curta 
e intermediária de juro nominal e real. 

Entendemos que as NTN-Bs longas também têm prêmio 
atrativo, porém o risco destes papéis também é maior. 
Preferimos aguardar sinais mais claros de que a 
responsabilidade fiscal não será abalada passada a fase 
atual de estímulos necessários, para então voltarmos a 
investir em ativos longos. 

Por hora, à medida que nos aproximarmos do nível da 
Selic onde julgamos adequada uma pausa (ao redor de 
2%a.a.), deveremos gradualmente reduzir o risco de 
nossas posições em renda fixa. 

Renda Fixa - Crédito Privado 

Em maio vimos um mercado secundário mais saudável, 
onde os fundos que precisaram vender bons ativos não 
encontraram dificuldades em fazê-lo. A marcação a 
mercado, tão adversa no auge da crise, agora tende a 
beneficiar os atuais cotistas.  

Temos monitorado todos os emissores da carteira e 
sabemos que alguns deles passarão por um período 
maior da alavancagem. Tratando-se de empresas de 
capital aberto, com boa governança e líderes dos seus 
setores, seguimos otimistas em relação ao futuro. 

Renda Variável 

Na renda variável, ganhamos com posições no setor de 
mineração e saúde; na outra ponta, perdemos com os 
setores de petróleo e elétricas. No consolidado, nossa 
carteira superou o Ibovespa em maio, e seguimos firme 
na luta para voltarmos a superar o Ibovespa no ano. Falta 
pouco! 

Seguimos com alocação em bolsa acima do ponto neutro 
(= over), embasados na visão de que a bolsa ainda tem 
espaço para seguir em recuperação por mais algum 
tempo. Entretanto, à medida que subir, deveremos 
reduzir gradualmente nosso risco, de volta à alocação 
neutra. 

Dica do mês 

Neste momento de incertezas elevadas, recomendamos 
a aplicação em nossos fundos de CRÉDITO PRIVADO.  

Investimos em empresas de qualidade, líderes de seus 
respectivos setores, com boa governança e em 
condições adequadas de liquidez. 

Com isso, este produto é uma alternativa de risco mais 
controlado e com ótimo potencial de rentabilidade nos 
próximos 12 meses. 
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Porto Seguro Crédito Privado Rubi Premium RF FIC 
Previdenciário, Porto Seguro Crédito Privado 
Diamante RF FIC Previdenciário 

 

Porto Seguro RF Soberano Diamante FI 

 

Porto Seguro Rubi Premium RF FIC Previdenciário, 
Porto Seguro Diamante RF FIC Previdenciário, Porto 
Seguro Diamante Plus RF FIC Previdenciário 

 

Porto Seguro RF Inflação Rubi Premium FICFI 
Previdenciário,   Porto Seguro RF Inflação Diamante 
FICFI Previdenciário  

 

Porto Seguro Composto MM Previdenciário, Porto 
Seguro Classic MM Previdenciário, Porto Seguro 
Rubi Plus MM Previdenciário, Porto Seguro Diamante 
MM Previdenciário 

 

  

Cred Priv Diamante Cred Priv Rubi Prem

Prev Prev

Caixa 0,04% 0,04%

Crédito CDI 0,47% 0,47%

Custos ‐0,08% ‐0,15%

Total 0,43% 0,36%

RF  Soberano

Diamante Prev

Caixa 0,21%

Juro Pre 0,03%

Juro Real 0,18%

Custos ‐0,08%

Total 0,34%

Rubi Premium Diamante Diamante Plus

Prev RF Prev RF Prev RF

Caixa 0,09% 0,09% 0,09%

Juro Pre 0,24% 0,24% 0,24%

Juro Real 0,53% 0,53% 0,53%

Custos ‐0,12% ‐0,08% ‐0,06%

Total 0,74% 0,78% 0,80%

Inflação  Rubi Inflação

Premium RF Diamante RF

Caixa 0,00% 0,00%

Juro Real 1,56% 1,56%

Custos ‐0,13% ‐0,09%

Total 1,43% 1,47%

Composto MM Classic MM Rubi Plus MM Diamante MM

Prev Prev Prev Prev

Caixa 0,07% 0,06% 0,05% 0,05%

Juro Pre 0,19% 0,17% 0,13% 0,13%

Juro Real 0,40% 0,38% 0,28% 0,29%

RV 1,12% 1,36% 2,25% 2,26%

Custos ‐0,16% ‐0,21% ‐0,20% ‐0,12%

Total 1,61% 1,76% 2,50% 2,60%
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Considerações Legais: A Porto Seguro Investimentos é responsável pela elaboração desse material, mas não se responsabiliza por quaisquer atos e/ou decisões 
tomadas com base nas informações disponibilizadas por meio de suas publicações e projeções. Todos os dados e/ou opiniões aqui presentes não devem ser tomados, 
em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal 
ou informal. Desse modo, todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados e/ou análises desta publicação deverão ser assumidas 
exclusivamente pelo usuário, eximindo a Porto Seguro Investimentos de todas e quaisquer responsabilidades decorrentes do uso deste material. | LEIA O 
PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 
Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do Fundo Garantidor de Crédito –
FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os investidores devem estar 
preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam, ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de 
riscos, e consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido, sendo que não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo 
e para o investidor. Os fundos são destinados a investidores qualificados nos termos da legislação em vigor. Para avaliação da performance de um fundo de 
investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Descrição do TIPO ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. 
Documentos legais dos fundos como regulamento e demais, podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico: www.portoseguroinvestimentos.com.br.  
Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM/ Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. | Porto Seguro RF Rubi Premium FIC 
FI Previdenciário / Porto Seguro RF Inflação Rubi Premium FIC FI Previdenciário / Porto Seguro RF Inflação Diamante FIC FI Previdenciário / Porto Seguro RF Diamante 
FIC FI Previdenciário / Porto Seguro RF Diamante Plus FIC FI Previdenciário: Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que 
podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Tipo Anbima: Previdência Renda Fixa. | Porto Seguro Multimercado Rubi Plus FIC FI 
Previdenciário: Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus 
cotistas. O fundo pode aplicar em fundos de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí 
decorrentes. Tipo Anbima: Previdência Balanceados – acima de 30. | Porto Seguro RF Soberano Diamante FI Previdenciário: Este fundo utiliza estratégias que podem 
resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Tipo Anbima: Previdência Renda Fixa. | Porto Seguro Composto MM FIC FI Previdenciário: Este fundo 
de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode aplicar 
em fundos de investimento que podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Tipo Anbima: 
Previdência Multimercados. | Porto Seguro Multimercado Classic FIC FI Previdenciário: Este fundo de cotas aplica em fundos de investimento que utilizam estratégias 
que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode aplicar em fundos de investimento que podem estar expostos à significativa 
concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Tipo Anbima: Previdência Balanceados de 15-30. | Porto Seguro Crédito Privado Rubi 
Premium FIC FI Previdenciário / Porto Seguro Crédito Privado Diamante FIC FI Previdenciário: Este Fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas 
perdas patrimoniais para seus cotistas. O Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento 
dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial 
dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Tipo Anbima: Renda 
Fixa Indexados Índices. Os regulamento(s) do(s) Fundos (FIEs) vinculado(s) ao plano poderá(ão) ser consultado(s) no site da da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM (www.cvm.gov.br) 
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