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 Ata da reunião ordinária virtual do Comitê de Investimentos. 
 

Piracaia, em 10 de agosto de 2020. Presentes os Membros Alexandre Mendes da Cunha, Aline 

Aparecida Souza Pinto e Osmar Giudice. Ordem do Dia: Apresentação da Resenha Econômica do mês 

de julho de 2020; apreciação dos mapas de investimento frente aos cenários; Apresentação de 

propositura de Fundos de Investimento para análise e Investimento. ECONOMIA INTERNACIONAL e O 

COVID 19 pelo mundo. O total mundial de casos de Covid 19 superou a barreira de 10 milhões de 

pessoas (vide gráfico), com um número de novos casos diários acima de150 mil. Essa dinâmica 

acompanhou a mudança do epicentro da pandemia para países emergentes, em paralelo ao aumento 

de novos casos nos EUA. Ou seja, a pandemia continua impondo um custo social elevadíssimo em 

escala global e sendo um fator chave para o comportamento da economia nos próximos meses. 

Mundo Casos de Covid 19 

 

Por outro lado, a trajetória de novos casos na Ásia e Europa, num contexto de reabertura das 

economias, sugere ser possível conviver num chamado novo normal, onde medidas defensivas 

envolvendo testagem, rastreamento, isolamento e uso de proteção individual são extensivamente 

adotadas, mantendo sob controle a propagação do vírus, enquanto vacinas e/ou tratamento eficazes 

seguem em estudo. 

 



Da ótica da economia, o mês de junho foi marcado por sinais um pouco mais alentadores. 

Evidentemente, ainda nos encontramos num ambiente de expressiva contração econômica, com a 

projeção para o PIB global apontando um recuo da ordem de 4 % (vide gráfico) Porém, diferentemente 

do discutido nas nossas Cartas anteriores, hoje conseguimos enxergar estabilização e até mesmo um 

viés mais otimista para essa projeção Isso porque, além da reabertura das economias em curso, 

diferentes indicadores sugerem que o tamanho do impacto do Covid 19 pode ter sido menos intenso 

do que o inicialmente previsto em economias chave, como EUA, Zona do Euro e China. Também 

importante, os governos e bancos centrais ao redor do mundo não indicam mudança de postura e 

sinalizam a manutenção de políticas amplamente expansionistas Inclusive, é razoável supor que sejam 

adotadas medidas adicionais (fiscais e monetárias) nos próximos meses, ainda que em escala inferior 

ao observado no segundo trimestre.  

ECONOMIA BRASILEIRA Casos de Covid 19 ultrapassam 1 milhão. No Brasil, os casos acumulados de 

Covid 19 ultrapassaram 1 milhão (vide gráfico), com o número de novos casos diários alcançando 

patamares superiores a 30 mil Ainda que a tendência de flexibilização do isolamento social esteja em 

curso, temos uma situação instável e sujeita ao recrudescimento da pandemia Assim, não está claro se 

esse movimento de flexibilização será sustentável e se o comportamento das pessoas seguirá 

cauteloso, dificultando a recuperação da atividade econômica. 

 

Já os indicadores econômicos têm confirmado a fase extremamente negativa, com queda de produto e 

renda No entanto, também temos sinais de que o tamanho dessa contração pode ser um pouco menor 

do que o previsto anteriormente Com isso, nossa projeção de recuo de 7% do PIB em 2020 foi 

mantida, e pela primeira vez desde o início da crise temos um viés ligeiramente positivo para esse 

número. Ressalta-se, porém, que a recuperação nos próximos trimestres deverá ser gradual, já que 

existem ainda diversos desafios. 



 

Primeiramente temos a própria dinâmica do Covid 19 e seus impactos sobre distanciamento social e a 

postura da população Segundo, os efeitos da pandemia serão relevantes ao desacelerarem a 

velocidade da retomada, destacando se, novamente, o aumento do desemprego e seus efeitos sobre 

inadimplência e confiança. 

 

É importante ressaltar que as diversas medidas adotadas pelo governo, particularmente as 

transferências para a população e o suporte às empresas, são pilares fundamentais para amenizar o 

custo social e evitar um desarranjo macroeconômico ainda mais sério, com desemprego e falências e 

superiores ao atualmente previsto. 

A contrapartida é o expressivo aumento do déficit primário (ao redor de 13 do PIB) e da dívida pública 

(em torno de 97 do PIB) neste ano Isso aumenta a necessidade de medidas de ajuste das contas 

públicas, em paralelo aos avanços na agenda de reformas estruturais, para endereçar os desafios das 

contas públicas e da capacidade produtiva do país A trajetória de recuperação econômica do Brasil em 

2021 e 2022 dependerá do sucesso no enfrentamento desses desafios. Nesse ambiente, o cenário para 

inflação prossegue muito favorável.  O IPCA e suas medidas de núcleo prosseguem em níveis inferiores 



inclusive ao piso da meta de inflação Assim, continuamos contemplando um IPCA abaixo da meta para 

2020 em JULHO 2020. A contrapartida é o expressivo aumento do déficit primário (ao redor de 13 do 

PIB) e da dívida pública (em torno de 97 do PIB) neste ano.  Isso aumenta a necessidade de medidas de 

ajuste das contas públicas, em paralelo aos avanços na agenda de reformas estruturais, para 

endereçar os desafios das contas públicas e da capacidade produtiva do país A trajetória de 

recuperação econômica do Brasil em 2021 e 2022 dependerá do sucesso no enfrentamento desses 

desafios. Por fim, o Copom realizou um corte de 0 75 na taxa Selic para 2 25 em junho e indicou que 

esse pode ter sido o último corte desse ciclo, ainda que a comunicação seja compatível com um ajuste 

adicional “residual” (nas palavras do próprio BC). Em sua última reunião, o Copom indicou que há 

espaço para um corte residual o que acabou por se concretizar na reunião de Agosto, com corte de 

mais 0,25%, chegando a SELIC ao patamar histórico de 2%. 

Mercado de Renda Fixa em Julho 

O mês foi positivo para os ativos de renda fixa, com as curvas de juro nominal e real apresentando 

fechamento de taxa em todos os vértices Os catalisadores para tal desempenho foram: (corte da taxa 

básica de juros Selic em 0 75 ii melhora na aversão a risco global, com a continuidade do processo de 

reabertura de algumas economias e dados de atividade mostrando uma recuperação relativamente 

rápida, sobretudo nos países desenvolvidos iii melhora na articulação entre o governo e o Congresso, 

que sustenta uma perspectiva de estabilização, ainda que muito tênue, da política fiscal. Nessas 

circunstâncias, o resultado para os índices Anbima foi positivo pelo terceiro mês consecutivo, 

recuperando parte das perdas observadas desde o início da pandemia No acumulado do ano, com 

exceção do IMA B e do IMAB 5 os demais índices Anbima superam o CDI. 

 

 



O mercado de crédito privado apresentou relativa estabilidade nos spreads, reflexo de volumes 

menores de resgastes, e os fundos tiveram desempenho melhor comparado aos dois últimos meses. 

Vale ressaltar que mantemos a visão de que o mercado de crédito continuará passando por um 

processo de estabilização, e que os prêmios atuais devem contribuir para um retorno atrativo no 

médio prazo. Continuamos com uma visão positiva para os ativos de renda fixa Além disso, 

acreditamos na manutenção do juro em patamares baixos por um período prolongado, com o cenário 

de inflação estável e atividade se recuperando gradualmente. 

Renda Variável. O Ibovespa apresentou forte valorização, pelo terceiro mês seguido, na esteira da 

melhora observada nas Bolsas globais.  Tal desempenho é reflexo da melhora da atividade em alguns 

países que vêm reabrindo suas economias, combinada com a liquidez abundante nos mercados globais 

Com as taxas de juros em patamares extremamente baixos, os investidores buscam alternativas mais 

rentáveis, favorecendo as Bolsas de valores. Ressaltamos que, desde o pior momento de baixa, em 

março deste ano, o Ibovespa apresenta desempenho bem positivo, perto de 40 No entanto, o 

desempenho acumulado no ano ainda está no território negativo 17, 8%. Alguns setores tiveram 

desempenho superior ao índice no mês, caso dos setores de consumo (+18,6%) e imobiliário (+10,1%) 

impulsionados pela melhora das vendas on-line e pelo início da reabertura da atividade econômica. 

Acreditamos numa tendência positiva para o mercado de ações nos próximos meses, sustentada pelo 

processo de recuperação da atividade e pelas taxas de juros em níveis muito baixos (tanto 

globalmente quanto no Brasil), que devem estimular os investidores a buscar alternativas de 

investimento com maior expectativa de retorno Por fim, estamos monitorando o risco de uma 

segunda onda de contágio nos EUA e do recrudescimento da disputa comercial entre EUA e China, 

além da consistência na retomada da atividade nos países que vêm reabrindo suas economias. 

 

 



 

Os investimentos obtiveram o seguinte posicionamento frente aos cenários vivenciados:  

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  



  



 

Quanto ao risco e dispersão 

 

 



 

 

 



Considerando as possibilidades no segmento de renda fixa, o Itaú-Unibanco apresenta dois fundos de 

investimento, quais sejam: 

ITAU RF IMA B ATIVO FICFI, com estratégia ativa de renda fixa. Fundo Busca superar o IMA B no longo 

prazo, pelo investimento em títulos públicos federais e títulos de crédito privado, permitindo o uso de 

derivativos. 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 ITAU GLOBAL DINÂMICO RF LP; combina as principais estratégias de Renda Fixa da Itaú Asset de forma 

dinâmica e eficiente, com objetivo de superar o CDI no LP. Atua nos mercados de juros e índices de 

preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado de juros e moeda internacional. 

 



 



 

 



 



 



Apresentados Regulamentos, Lâminas, demais documentos pertinentes e os QDD’s ANBIMA para 

apreciação. 

Analisados e tidos como conforme, o Comitê de Investimento aprovou e referendaram ambos os 

fundos de investimento para aplicação de novos recursos provenientes quer de contribuições, como 

pagamentos de cupons semestrais de juros de outros fundos ou dos títulos públicos inclusive. 

Os Membros do Comitê, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, depois de 

avaliados os atos financeiros praticados relativos bem como cenários econômicos e os relatórios de 

índices e mapas de controle dos investimentos e avaliado o desempenho obtido pelas aplicações nos 

segmentos de Renda Fixa e Variável, a Volatilidade e o Risco par a par da carteira de investimentos, 

por unanimidade referendaram os atos da gestão da carteira praticados e as diretrizes para os 

investimentos bem como as rentabilidades aferidas no mês de julho de 2020, 

Nada mais havendo a tratar por hora, dá-se por encerrada a presente reunião. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


