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Cenário Econômico

INTERNACIONAL

No cenário externo, dados econômicos observados ao longo do mês de setembro
mostraram melhoras nas economias globais. A apreensão com uma possível
segunda onda de coronavírus na Europa, levando alguns países a retomarem as
medidas de distanciamento social, surgiu, no entanto, como uma ameaça ao ritmo
de recuperação que vinha acontecendo e deve prejudicar principalmente o setor
de serviços no próximo trimestre.

Com a eminência dos novos casos da doença, ao mesmo tempo em que nenhum
novo pacote de estímulos foi anunciado, as bolsas globais reagiram negativamente,
registrando quedas no período. O MSCI World, principal indicador global de ações,
rentabilizou -3,59%.

Os Estados Unidos, por sua vez, continuaram apresentando dados fortes e
consistentes, apesar da incerteza em relação à renovação do pacote de estímulos
fiscal e à proximidade da eleição presidencial, que pode ser fonte adicional de
volatilidade nos próximos meses.

Confira os principais acontecimentos
que marcaram o mês de setembro e
influenciaram o desempenho dos
investimentos e da economia no Brasil
e no mundo.



NACIONAL

No Brasil, a divulgação do PIB brasileiro do segundo trimestre mostrou uma forte
retração, sobretudo no setor de serviços, o mais atingido devido às medidas de
combate à pandemia. No entanto, os indicadores antecedentes confirmam que a
atividade industrial e o comércio do terceiro trimestre seguem apresentando forte
recuperação, impulsionados pelos programas de transferência de renda.

Esse mesmo descompasso entre os setores pôde ser observado nos índices de
inflação, que, em suas últimas divulgações, têm apresentado forte aceleração. A
elevação dos índices vem sendo puxada por produtos do grupo de alimentos e por
alguns produtos industriais (eletrônicos e “linha marrom”), ao mesmo tempo em
que os preços ligados ao setor de serviços seguiram deprimidos.

Do ponto de vista da condução da política monetária, o Banco Central tem se
mostrado confortável com a dinâmica inflacionária atual e dos próximos meses,
enfatizando que os preços ligados aos serviços (maior grupo dentro do IPCA) devem
contribuir para manter a inflação sobre controle. Em sua última reunião, o COPOM
deixou claro seu objetivo de manter a taxa básica de juros em patamar baixo por
um longo período, o que favorece a dinâmica de recuperação da economia no
próximo ano. Entretanto, o comitê condicionou sua intenção para a política de juros
a dois fatores principais: o controle das contas públicas e o andamento das
reformas estruturais. A expectativa é que a Selic permaneça nesse patamar até
pelo menos o 2° semestre de 2021.

Destaque para o risco fiscal e o impacto no desempenho dos ativos

A questão fiscal ganhou destaque no cenário econômico brasileiro ao longo de
setembro, afetando fortemente os mercados, que viram os ativos locais puxados
para baixo. O Ibovespa caiu 4,8%, o IMA-B teve queda de 1,5% e dólar subiu 3,1%.
Com isso o Real retornou ao posto de pior moeda do mundo em performance
frente ao Dólar, depreciando 28,15% no ano. A preocupação com o risco fiscal
alcançou também os títulos do Tesouro Selic que, em geral, não são afetados pela
volatilidade do mercado, mas fecharam negativos no mês.

>>>

>>>



O que levou a este cenário então?

O Tesouro Selic (LFTs) é um título pós-fixado, cuja rentabilidade varia junto com a
taxa Selic, minimizando o “risco de mercado”, que nada mais é do que a oscilação
nos preços dos ativos em momentos de maior ou menor aversão a risco. Quando se
investe em tais títulos, há um prêmio (% de retorno acima da taxa Selic) que varia
conforme a demanda pelas LFTs. Quando a procura por LFTs é maior, os prêmios
acima da Selic são baixos, já num contexto de pouca procura, os prêmios exigidos
tendem a ser maiores. Com o forte aumento de gastos do Governo devido à
pandemia do coronavírus, a situação fiscal, já frágil no Brasil, se deteriorou ainda
mais.

Diante disso, o governo se viu na necessidade de buscar financiamento, ou seja,
emprestar dinheiro dos investidores. Para isso, no dia 10 de setembro, o Tesouro
Nacional realizou um “mega leilão” (o maior de sua história), colocando no mercado
mais de R$ 46 bilhões de títulos públicos. Esse grande volume impactou
negativamente as expectativas do mercado, indicando que o governo precisava de
mais recursos do que o esperado. Desse modo, aqueles que aceitaram comprar as
LFTs exigiram mais prêmio e seguiram aumentando ao longo das semanas
seguintes. Esse movimento afetou a marcação a mercado dos papeis, justificando o
retorno negativo no mês.

Somado a isso, vale mencionar as discussões do aumento nos programas de
transferência de renda que ganharam força em setembro, e acenderam o alerta
para o risco de se ultrapassar o teto de gastos, visto como principal âncora de
credibilidade fiscal do país.
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A Fundação Itaúsa Industrial respeita uma série de regras regulamentares. Deste
modo, toda movimentação de ativos realizada está em consonância com as
diretrizes da Política de Investimento do Plano PAI-CD, que é revisada anualmente
com base em fundamentos técnicos e análises de mercado, e aprovada pelo
Conselho Deliberativo da entidade.
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Relatório de Alocação dos Perfis de Investimento



PERFIL CONSERVADOR

Rentabilidade:

A rentabilidade do perfil Conservador no mês de setembro foi de -0,02% contra um
benchmark de 0,20%. O benchmark é uma referência de mercado para que o
investidor possa acompanhar o desempenho do seu investimento.
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Alocação alvo prevista na Política de Investimentos

Perfil Conservador

5,00%

95,00%

Multimercado Renda Fixa

Realocações realizadas

Renda Fixa: O apetite global por risco diminuiu em setembro, em meio ao
aumento dos casos de Coronavírus em alguns estados americanos e na Europa, aos
novos capítulos da “guerra comercial” entre Estados Unidos e China, e aos avanços
da campanha eleitoral americana.

No cenário nacional, os investidores continuaram acompanhando o debate sobre a
Reforma Tributária, espaço para novos impostos e cortes de gastos necessários
para o cumprimento da regra do teto de gastos em 2021.



No final do mês, o anúncio da proposta do Governo para conseguir financiar um
novo programa social, a partir da gestão de pagamentos de precatórios, impactou a
confiança dos investidores na disciplina fiscal.

Dessa forma, os ativos financeiros brasileiros apresentaram desempenho pior
quando comparados com a maioria dos seus pares. Na renda fixa, as curvas de juros
nominal e real apresentaram elevação relevante, especialmente nos prazos de
negociação mais longos. Ainda assim, seguimos nossa alocação aplicados no Jan/21,
pois o cenário básico continua sendo o de estabilidade da taxa Selic nos próximos
meses. Iniciamos, no entanto, uma aposta na redução da inclinação da curva de
juros (Jan/22 x Jan/27), considerando a possibilidade de sinalizações mais
conservadoras do Copom sobre o futuro da política monetária. Continuamos
também com atuação tática na curva intermediária (Jan/23 e 24). Na parcela de
juros reais e inflação, mantivemos a compra da NTN-B nos vértices: 2021/25/50. Os
cupons mais longos acabaram subindo a despeito da revisão para cima nas
expectativas para o IPCA, que foram mais efetivas para prazos de negociação mais
curtos.

Moedas e Juros Internacionais: Continuamos aplicados em juros americanos de 10
anos. Em Moedas, seguimos comprados na moeda da África do Sul x dólar. Atuamos
comprados no euro x dólar e vendidos no iene x dólar. Atuamos taticamente no
real.

Estruturado: Mantivemos a alocação para ficar no ponto neutro (5%) da Política de
Investimento. A estratégia passou por um período turbulento no mês de setembro,
com reflexo em retornos negativos para as diferentes estratégias. Diferentemente
do mês anterior, em que os produtos internacionais se destacaram, enquanto os
produtos locais sofreram com o aumento de aversão a risco no Brasil, em setembro
o ambiente global passou também por aumento de volatilidade e correção dos
ativos de risco, impactando negativamente a estratégia.

Acreditamos que o investimento no segmento é bastante positivo, pois os gestores
trabalham com mais agilidade e buscam aproveitar as melhores oportunidades
analisando um horizonte de curto prazo para conseguir se apropriar dos prêmios
que existem nos ativos. A posição tem um efeito positivo de diversificação para o
perfil.
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PERFIL MODERADO

Rentabilidade:

A rentabilidade do perfil Moderado no mês de setembro foi de -1,14% contra um
benchmark de -0,66%. O benchmark é uma referência de mercado para que o
investidor possa acompanhar o desempenho do seu investimento.
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Alocação alvo prevista na Política de Investimentos

Perfil Moderado

13,00%

61,00%

20,00%

3,60%
2,40%

Multimercado Renda Fixa Renda Variável Exterior
RV

Exterior
RF

Realocações realizadas

Renda Fixa: O apetite global por risco diminuiu em setembro, em meio ao aumento
dos casos de Coronavírus em alguns estados americanos e na Europa, aos novos
capítulos da “guerra comercial” entre Estados Unidos e China, e aos avanços da
campanha eleitoral americana.

No cenário nacional, os investidores continuaram acompanhando o debate sobre a
Reforma Tributária, espaço para novos impostos e cortes de gastos necessários para
o cumprimento da regra do teto de gastos em 2021.



No final do mês, o anúncio da proposta do Governo para conseguir financiar um
novo programa social, a partir da gestão de pagamentos de precatórios, impactou a
confiança dos investidores na disciplina fiscal.

Dessa forma, os ativos financeiros brasileiros apresentaram desempenho pior
quando comparados com a maioria dos seus pares. Na renda fixa, as curvas de juros
nominal e real apresentaram elevação relevante, especialmente nos prazos de
negociação mais longos. Ainda assim, seguimos nossa alocação aplicados no Jan/21,
pois o cenário básico continua sendo o de estabilidade da taxa Selic nos próximos
meses. Iniciamos, no entanto, uma aposta na redução da inclinação da curva de
juros (Jan/22 x Jan/27), considerando a possibilidade de sinalizações mais
conservadoras do Copom sobre o futuro da política monetária. Continuamos
também com atuação tática na curva intermediária (Jan/23 e 24). Na parcela de
juros reais e inflação, mantivemos a compra da NTN-B nos vértices: 2021/25/50. Os
cupons mais longos acabaram subindo a despeito da revisão para cima nas
expectativas para o IPCA, que foram mais efetivas para prazos de negociação mais
curtos.

Moedas e Juros Internacionais: Continuamos aplicados em juros americanos de 10
anos. Em Moedas, seguimos comprados na moeda da África do Sul x dólar. Atuamos
comprados no euro x dólar e vendidos no iene x dólar. Atuamos taticamente no
real.

Estruturado: Mantivemos a alocação para ficar no ponto neutro (13%) da Política
de Investimento. A estratégia passou por um período turbulento no mês de
setembro, com reflexo em retornos negativos para as diferentes estratégias.
Diferentemente do mês anterior, em que os produtos internacionais se destacaram,
enquanto os produtos locais sofreram com o aumento de aversão a risco no Brasil,
em setembro o ambiente global passou também por aumento de volatilidade e
correção dos ativos de risco, impactando negativamente a estratégia.

Acreditamos que o investimento no segmento é bastante positivo, pois os gestores
trabalham com mais agilidade e buscam aproveitar as melhores oportunidades
analisando um horizonte de curto prazo para conseguir se apropriar dos prêmios
que existem nos ativos. A posição tem um efeito positivo de diversificação para o
perfil.
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Renda Variável: Na parcela de Bolsa local ficamos próximo do ponto neutro (20%)
da Política de Investimentos. O Ibovespa sofreu o segundo mês de correção,
seguindo a maioria das bolsas globais. O cenário mais negativo no exterior somado
à piora do cenário fiscal local levaram o Ibovespa a uma queda de 4,80% no mês.

Na parcela da Bolsa no exterior, seguimos com alocação no ponto neutro (3,60%)
da Política de Investimento. O cenário permanece desafiador, exigindo uma
alocação diversificada e balanceada. Reforçamos a necessidade de posições no
mercado internacional não correlacionadas às questões políticas e fiscais
brasileiras. Continuamos esperando uma maior volatilidade dos ativos devido a: (1)
preocupação com uma segunda onda de COVID-19; (2) estímulos do banco central
norte-americano (Fed) e (3) eleições nos Estados Unidos.
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PERFIL AGRESSIVO

Rentabilidade:

A rentabilidade do perfil Agressivo no mês de setembro foi de -1,88% contra um
benchmark de -1,46%. O benchmark é uma referência de mercado para que o
investidor possa acompanhar o desempenho do seu investimento.
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Realocações realizadas

Renda Fixa: O apetite global por risco diminuiu em setembro, em meio ao aumento
dos casos de Coronavírus em alguns estados americanos e na Europa, aos novos
capítulos da “guerra comercial” entre Estados Unidos e China, e aos avanços da
campanha eleitoral americana.

No cenário nacional, os investidores continuaram acompanhando o debate sobre a
Reforma Tributária, espaço para novos impostos e cortes de gastos necessários para
o cumprimento da regra do teto de gastos em 2021.

Alocação alvo prevista na Política de Investimentos

Perfil Agressivo

13,00%

42,00%

37,00%

4,80%
3,20%

Multimercado Renda Fixa Renda Variável Exterior
RV

Exterior
RF



No final do mês, o anúncio da proposta do Governo para conseguir financiar um
novo programa social, a partir da gestão de pagamentos de precatórios, impactou
a confiança dos investidores na disciplina fiscal.

Dessa forma, os ativos financeiros brasileiros apresentaram desempenho pior
quando comparados com a maioria dos seus pares. Na renda fixa, as curvas de
juros nominal e real apresentaram elevação relevante, especialmente nos prazos
de negociação mais longos. Ainda assim, seguimos nossa alocação aplicados no
Jan/21, pois o cenário básico continua sendo o de estabilidade da taxa Selic nos
próximos meses. Iniciamos, no entanto, uma aposta na redução da inclinação da
curva de juros (Jan/22 x Jan/27), considerando a possibilidade de sinalizações mais
conservadoras do Copom sobre o futuro da política monetária. Continuamos
também com atuação tática na curva intermediária (Jan/23 e 24). Na parcela de
juros reais e inflação, mantivemos a compra da NTN-B nos vértices: 2021/25/50.
Os cupons mais longos acabaram subindo a despeito da revisão para cima nas
expectativas para o IPCA, que foram mais efetivas para prazos de negociação mais
curtos.

Moedas e Juros Internacionais: Continuamos aplicados em juros americanos de 10
anos. Em Moedas, seguimos comprados na moeda da África do Sul x dólar.
Atuamos comprados no euro x dólar e vendidos no iene x dólar. Atuamos
taticamente no real.

Estruturado: Mantivemos a alocação para ficar no ponto neutro (13%) da Política
de Investimento. A estratégia passou por um período turbulento no mês de
setembro, com reflexo em retornos negativos para as diferentes estratégias.
Diferentemente do mês anterior, em que os produtos internacionais se
destacaram, enquanto os produtos locais sofreram com o aumento de aversão a
risco no Brasil, em setembro o ambiente global passou também por aumento de
volatilidade e correção dos ativos de risco, impactando negativamente a estratégia.

Acreditamos que o investimento no segmento é bastante positivo, pois os gestores
trabalham com mais agilidade e buscam aproveitar as melhores oportunidades
analisando um horizonte de curto prazo para conseguir se apropriar dos prêmios
que existem nos ativos. A posição tem um efeito positivo de diversificação para o
perfil.
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Divulgado em: 19/10/2020
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Renda Variável: Na parcela de Bolsa local ficamos próximo do ponto neutro (37%)
da Política de Investimentos. O Ibovespa sofreu o segundo mês de correção,
seguindo a maioria das bolsas globais. O cenário mais negativo no exterior somado
à piora do cenário fiscal local levaram o Ibovespa a uma queda de 4,80% no mês.

Na parcela da Bolsa no exterior, seguimos com alocação no ponto neutro (4,80%)
da Política de Investimento. O cenário permanece desafiador, exigindo uma
alocação diversificada e balanceada. Reforçamos a necessidade de posições no
mercado internacional não correlacionadas às questões políticas e fiscais
brasileiras. Continuamos esperando uma maior volatilidade dos ativos devido a: (1)
preocupação com uma segunda onda de COVID-19; (2) estímulos do banco central
norte-americano (Fed) e (3) eleições nos Estados Unidos.


