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                                                                                                                                        Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2021 

 

 

 

Mês de Setembro: Mês de Significativas Volatilidades 

 

 

Vejam algumas reportagens colhidas ao longo do mês de setembro de 2021 que ficou marcado 

por “idas e vindas” políticas, que trouxeram as significativas volatilidades nos mercados e que 

utilizamos no título desta carta mensal: 

PANORAMA POLÍTICO 

Dia 08 de Setembro, após as manifestações do dia da Independência, comemorado no dia 07, 

tivemos um dos fatos de maior importância na história recente do Brasil e as seguintes reações 

em diversos setores e segmentos, conforme podemos observar nas manchetes da mídia 

especializada: 

 

 

Com a escalada da crise política no país, as empresas de capital aberto da bolsa de valores brasileira, a B3, 

desvalorizaram R$ 195,3 bilhões em valor de mercado na quarta-feira (dia 8), em um levantamento 

realizado pela provedora de informações financeiras Economatica. 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
https://g1.globo.com/tudo-sobre/bmf-bovespa/
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O Ibovespa fechou dia 8 de setembro em queda de 3,78%, a 113.412 pontos, maior queda em 6 

meses, – menor patamar desde 25 de março, após uma sessão pautada pela crise político-

institucional que se intensificou após as manifestações do Dia da Independência. Protestos 

pontuais de caminhoneiros em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, alguns com bloqueios do 

tráfego das rodovias, também agitaram o mercado que ainda tem lembranças da última “greve 

dos caminhoneiros” onde houve paralisação de rodovias e relativo desabastecimento de 

produtos e reflexos de elevação na inflação. 

Dólar também reflete piora do clima político, se valoriza 2,93 % frente ao Real e encerrou o dia 8 

cotado a R$ 5,3276 nesta data. 

Já no dia 9 de setembro os mercados e o Brasil tiveram um novo dado, oferecido pelo Presidente 

da República, a sua “Declaração a Nação” o que contou com a colaboração do ex-Presidente 

Temer e que, a princípio, foi, ceticamente, recebido por alguns políticos e partidos como um 

alívio as tensões políticas listadas em nossas cartas econômicas anteriores e nos dias iniciais 

anteriores do mês de setembro, igualmente listados aqui acima. 

Entretanto, outros reflexos também foram percebidos nos indicadores econômicos: 

 

 

Esta consequência especificamente oferece oportunidade de investimento em fundos de renda 

fixa IMA-B e IMA-B 5+ e na aquisição de Títulos Públicos Federais de mais longos vencimentos. 

Observe abaixo os preços unitários (PU) destes títulos públicos e suas respectivas taxas 

indicativas de rentabilidade. Em azul os vencimentos de NTNs-B que compõem as carteiras dos 

Fundos IMA-B5+: 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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INFLAÇÃO 

A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

ficou em 0,87% em agosto, após marcar 0,96% em julho. As informações foram divulgadas nesta 

quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em agosto de 2020, o IPCA 

teve alta de 0,36%. É a maior taxa para o mês de agosto desde 2000 com o valor de 1,31%. 

A maior contribuição individual para a inflação de agosto veio de gasolina, com impacto de 0,17 

ponto percentual e alta de 2,80% no mês. 

 

 

 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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Já com a inflação de setembro esta piora do IPCA foi intensificada e no acumulado de 12 meses o 

índice oficial do Brasil superou a barreira do temido e indesejado valor de 2 dígitos. Observe os 

dados abaixo: 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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No quadro abaixo notamos o quanto a inflação está acima do teto da meta e que tanta apreensão 

traz ao mercado pois, de certa forma, denota a incapacidade momentânea do Banco Central e 

controlar a variação do IPCA dentro dos limites estabelecidos para 2021 tendo que registrar em 

seus comunicados e atas de reuniões do COPOM que este ano “já perdeu este jogo”, mas que em 

2022 vão obter sucesso nesta missão. 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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VISÃO DOS INVESTIDORES ESTRANGEIROS SOBRE O BRASIL 

 

 

 

O agravamento das tensões políticas após as manifestações do dia 7 de setembro cobra um 

preço também sobre o prêmio de risco do título de dez anos do governo brasileiro em dólar no 

mercado secundário internacional. 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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Em um mês, o yield do bônus soberano com vencimento de dez anos já acumula uma elevação 

de 112 pontos base, ou seja, 1,12 ponto percentual. No mercado de renda fixa internacional, os 

preços e o yield caminham e direções opostas, ou seja, quando o yield sobe o preço cai. Observe 

o gráfico abaixo: 

 

 

 

PRODUTO INTERNO BRUTO – PIB 

Diante do cenário delineado acima e nas cartas econômicas anteriores, o mercado financeiro 

passa, neste momento do ano a fazer suas projeções para o ano de 2022. O indicador 

macroeconômico de maior relevância vem sofrendo reajustes de expectativas para um patamar 

menor a cada semana. Destacamos abaixo uma reportagem do dia 14 de setembro e com 

algumas previsões nominadas, mas que representam uma tendência de todo o mercado e dos 

economistas consultados no Boletim FOCUS. Observe: 

 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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RENTABILIDADES 

Assim ficaram os principais indicadores de referência dos investimentos no mês de setembro de 

2021: 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/


 
 

 Mais Valia Consultoria Ltda – CNPJ 22.687.467/0001-94 – (21) 99614-6774 / (21) 99739-9777                                           Página 10 de 12 
         www.maisvaliaconsultoria.com.br Rua General Artigas 232/301 Leblon Rio de Janeiro RJ 22.441-140 

 

 

 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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Nossas recomendações de investimentos, para este momento, visando condições de médio 

prazo, mínimo adequado e observável para nossos Clientes são: 

1. Aplicar em Títulos Públicos Federais mais longos já que podem abrigar 100 % dos recursos 

do, segundo a Resolução 3.922/10; trata-se do ativo de menor risco de crédito e liquidez 

disponível no mercado local e acessível com transparência e segurança. No tocante a esta 

alternativa de investimento surge o conceito e contabilização de “marcação na curva”. 

Entretanto, este mecanismo só é recomendável para RPPS que façam um estudo de 

avaliação integrada de seus ativos e do seu passivo que é o conceito conhecido de estudo 

de ALM. 

2. Alternativamente, a custos maiores e sem a garantia de todos os títulos sendo os mais 

longos, que aqui apontamos, aplicação em fundos indexados ao IMA-B 5+, mediante 

análise de sua carteira de investimentos e credenciamento. 

3. Para 2022 a meta atuarial do dos nossos Clientes estará próxima de IPCA + 4,90%, 

conforme Portaria 6.132 de maio de 2021. Neste momento, os Títulos Públicos Federais 

mais longos estão oferecendo rentabilidade de, aproximadamente, 100% da meta atuarial 

dos nossos Clientes para 2022. Observe o quadro abaixo: 

 

 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/
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4. Importante também observar nossas recomendações anteriores no segmento de 

“investimento no exterior” em fundos BDRs pois, com os riscos que apontamos temos, 

como consequência, a expectativa de apreciação do Dólar frente ao Real, o que traz 

rentabilidade positiva para estes fundos, continuam válidas para os RPPSs com espaço 

para novos aportes e dentro do limite legal. 

Permanecemos a disposição para esclarecimentos adicionais e especificamente em relação as 

respectivas aplicações e resgates para ajustes individuais de carteiras.  

 Atenciosamente, 

 

Ronaldo Borges da Fonseca 
Economista  

Consultor de Valores Mobiliários 

ronaldo@maisvaliaconsultoria.com.br 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/

