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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 09/2020 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Setembro foi o primeiro mês que o S&P (Bolsa americana) fechou em queda desde 
março, e, portanto, um mês de realização após a forte recuperação acumulada entre 
Abril e Agosto. As eleições norte-americanas, cuja definição será no início de Novembro, 
bem como os impactos que a atividade global sofreria mediante uma possível nova 
onda do Coronavírus no Hemisfério Norte, são fatores que aumentam a aversão a risco 
e volatilidade do mercado. Ao longo de Outubro, a maior parte das empresas listadas 
no S&P fará divulgação de resultados do 3º trimestre, a expectativa é positiva dada a 
atividade mais forte no período.  
 
 
NO BRASIL: 
 
O Ibovespa seguiu o movimento global, recuando -4,80% no mês e fechando em 94.603 
pontos. O Real segue como a moeda de pior desempenho em 2020, acumulando 
queda de 40,11%.  Dando continuidade ao cenário de agosto, o mês de setembro 
também foi dominado pela questão fiscal. Desde a aprovação do teto de gastos, em 
2016, é sabido que, sem reformas estruturais, o teto não se sustentaria. Os gastos com a 
epidemia apenas anteciparam a discussão. Depois de, em um primeiro momento, o 
mercado ter reagido a uma política monetária extremamente estimulativa, estamos 
agora na fase de questionamento da sustentabilidade do atual regime fiscal. A 
proposta apresentada pelo governo no dia 28 (financiamento do programa Renda 
Cidadã através de recursos do Fundeb e do pagamento de precatórios), foi muito ruim 
e o mercado reagiu negativamente dando o recado sobre a importância do 
cumprimento do Teto de Gastos. As preocupações sobre a evolução da trajetória fiscal 
e do compromisso da classe política com a agenda reformista ficaram ainda mais 
intensas.   
 
Na Renda Fixa 
 
Setembro presenciou um evento incomum no mercado de renda fixa brasileiro: a queda 
no valor nominal das LFTs, que são títulos federais pós fixados e indexados à Taxa Selic. 
As LFTs constituem um dos investimentos mais conservadores disponíveis no Brasil, uma 
vez que, além de não possuírem exposição a risco de crédito privado, não entregam 
(ou melhor, não deveriam entregar) retornos negativos. No entanto, no mês passado o 
valor desses títulos caiu e eles passaram a ser negociados com um “deságio”, refletindo 
preocupações com as contas públicas federais. Pelas características mencionadas 
acima, as LFTs são apropriadas para investimentos de curtíssimo prazo, sendo, portanto, 
amplamente utilizadas como caixa por instituições financeiras e fundos de investimento. 
Havendo estabilização nas condições de mercado para os títulos públicos federais, é 
esperado que esse fenômeno se reverta. 
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Na Renda Variável 
 
Ao contrário de agosto, em que a bolsa brasileira andou na contramão das bolsas 
globais, em setembro todas as bolsas se desvalorizaram. E aqui não foi diferente, com o 
IBrX recuando 4,6%. Além de um cenário global mais desafiador, com as empresas de 
tecnologia devolvendo uma parte dos ganhos, pesou também sobre a bolsa local a 
piora da percepção do risco fiscal 
 
O que isso Impacta nas carteiras da MBPREV? 
 
Os investimentos da carteira conservadora que são compostos por 100% renda fixa, 
obteve a rentabilidade positiva em setembro de 2020 de 0,10 %, contra o CDI de 0,16% 
no mês.  
O retorno anual no ano 2020 da carteira conservadora é de 2,01% representando 88 % 
do CDI. 
 
Já na carteira moderada, no mês de setembro de 2020, a rentabilidade foi negativa em 
0,66%, no ano a rentabilidade está negativa em 0,26%. 
 
A Partir de outubro teremos também informações sobre o novo perfil de investimentos, 
que é o perfil Arrojado, composto por 20% em renda variável, 10% a mais que o perfil 
moderado. 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
AETQ     - 09/10/2020. 
 

 
 
 
Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN, Canvas, Valor Econômico. 


