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Cenário Econômico 

Dúvidas sobre o crescimento da China e, consequentemente, sobre o crescimento global, e, os 

receios a respeito dos próximos passos da política monetária nos EUA fizeram com que os mercados 

tivessem performance muito ruins no mês de setembro. 

Uma desaceleração neste mercado, que representa uma parcela importante da economia chinesa, 
poderia ter efeitos negativos sobre o crescimento chinês. Adicionalmente, a ocorrência de blackouts 
mais frequentes vem ameaçando a produção industrial chinesa, a exemplo do setor siderúrgico, por 
conta da redução forçosa da geração de “energia suja” promovida pelo governo chinês. 

No Brasil a reboque do mau humor no mercado internacional e novamente agregando o avanço 

inflacionário, dúvidas fiscais e acirramento de tensões políticas, setembro também apresentou mais 

um mês de má performance para os mercados locais. Sobre dúvidas fiscais e acirramento de tensões 

políticas, até o momento continua não havendo sinais claros de que possa haver melhora no curto 

prazo, em especial em ano pré-eleitoral. 

 

Acompanhamento da rentabilidade 

 

A estratégia de compra direta de NTN-Bs, para carregamento até o vencimento, pode auxiliar numa 

“ancoragem de rentabilidade” um pouco mais próxima da meta atuarial do RPPS, bem como pode 

contribuir proporcionalmente para uma redução da volatilidade global da carteira de investimentos 

do instituto, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo. 

 

 
Riscos 
 

Outubro poderia ter sido um bom mês para os investimentos, mas a deterioração do risco fiscal do 

país foi tanta, que só quem sobreviveu quem se protegeu da economia brasileira. Os melhores 

investimentos foram os dolarizados ou descorrelacionados com o mercado local, ou então a boa e 

velha renda fixa conservadora.  

A disparada nos juros futuros pesou sobre os ativos de bolsa, como ações e fundos imobiliários, e 

os títulos públicos prefixados e atrelados à inflação, que se desvalorizam quando as taxas sobem. 

Assim, vimos o bitcoin disparar na frente com uma alta de cerca quase 50% (em reais), seguido do 

ouro, que subiu 4,77% e do dólar, que foi a R$ 5,65 na cotação. 
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Aderência das alocações 

Todos os fundos de investimentos estão aderentes aos seus limites máximos de alocação permitidos 

pela Resolução CMN nº 4.604/2018. Quanto à aderência do percentual investido em relação à 

Politica de Investimentos, estes estão dentro da margem mínima ou máxima de alocação, portanto, 

totalmente adequada á Política de Investimento e a legislação vigente. 
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