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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 10/2020 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
O mês de outubro foi marcado pela queda dos mercados acionários (MSCI Global, S&P 
e Bolsas Europeias), acentuado no final do mês em razão da 2ª onda do Coronavírus e 
anúncios de fechamentos parciais em alguns países na Europa. Além da ameaça da 
volta do COVID-19, a cautela dos investidores diante do resultado da eleição 
americana, assim como a incerteza acerca da aprovação de um novo pacote de 
estímulos nos EUA, e os resultados do 3º trimestre das empresas de tecnologia 
americanas, que alertaram o mercado acerca da manutenção da sustentabilidade dos 
crescimentos que vinham sido apresentados, colaboraram para o desempenho 
negativo dos mercados. Importante ressaltar que os indicadores econômicos e os 
resultados das companhias no 3º trimestre (Brasil e mundo), apontam para uma 
recuperação em “V”. A incerteza de como uma 2ª onda do COVID-19 impactaria esta 
recuperação da atividade global, bem como quais seriam os novos estímulos 
aprovados, são temas que dominam o debate dos mercados.  
 
 
NO BRASIL: 
 
No cenário local, com IbR-x não foi diferente e seguiu o movimento global (queda de -
0,55% em outubro). A economia segue em rápida recuperação, principalmente no setor 
industrial e no comércio, porém a inflação despertou e embora boa parte da alta esteja 
relacionada a fatores temporários, os núcleos estão subindo. A política fiscal continua 
chave para o equilíbrio macroeconômico e para que os juros permaneçam baixos. 
Como já sinalizado pelo governo, uma definição virá somente após as eleições 
municipais no fim de novembro, e será determinante para o cenário 
  
 
Na Renda Fixa 
 
Acrescentando à questão fiscal, que pesou sobre o mercado local de renda fixa em 
agosto e setembro, tivemos em outubro surpresas desagradáveis no IPCA, 
principalmente pelo choque dos preços dos alimentos. Podemos observar que não é a 
primeira vez que temos os preços dos alimentos atingindo altas por volta de 16% ao ano. 
A diferença, neste ciclo, é o comportamento da inflação de serviços, que está em seu 
patamar mais baixo da série histórica, pouco mais de 1% nos últimos 12 meses. Este nível 
permitirá que o IPCA fique bem abaixo da meta em 2020, mesmo com o choque dos 
preços dos alimentos. Para 2021, com a recuperação da atividade econômica ainda 
lenta, deverá haver uma elevação da inflação de serviços, mas que deverá ser 
compensada pela volta parcial da inflação dos alimentos 
 
 
 



Mercedes-Benz Previdência Complementar 

 

 

 

 Mercedes-Benz Previdência Complementar 
Av. Alfred Jurzykowski, 562 – Pr. 13  1º Andar - CIP B013 1 B 
Vila Paulicéia - São Bernardo do Campo – SP 
CEP 09680-900  

 

Na Renda Variável 
 
Outubro marcou a terceira queda consecutiva da bolsa brasileira, ainda que tenha sido 
um recuo de 0,55%. A bolsa chegou a estar subindo quase 8% no mês, mas foi 
derrubada pelos receios associados à 2ª onda da Covid-19 na Europa e seus potenciais 
efeitos sobre o crescimento global. As bolsas globais (e a brasileira a reboque) 
continuarão oscilando, no curto prazo, ao sabor da perspectiva de fechamento, ou 
não, das economias centrais, em função da pandemia. O IBrX-x 100 encerrou outubro 
com queda de -0,55%, acumulando no ano uma perda de -17,87%. As maiores quedas 
do índice no mês foram CVC (-23,87%), Lojas Americanas (-18,18%) e IRB (-18,02%), 
enquanto que as maiores altas foram CSN (+24,48%), WEG (+15,42%) e Santander 
(+14,63%). 
 
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 outubro de 2020 de 0,14 %, contra o CDI de 0,16% 
no mês.  
O retorno anual no ano 2020 da carteira conservadora é de 2,15% representando 88 % 
do CDI. 
 
Já na carteira moderada, no mês de outubro de 2020, a rentabilidade foi negativa em 
0,07%, no ano a rentabilidade está negativa em 0,33%. 
 
A partir desse mês foi implantada a carteira arrojada, onde a exposição em Renda 
Variável é de 20%. Nesse mês de outubro de 2020, a rentabilidade foi negativa em 
0,13%. 
 
Um destaque para esse mês de outubro é que até o dia 26 de outubro tanto a 
rentabilidade do perfil moderado quando do arrojada estavam bem positivas 0,82 % 
moderado e 1,38% arrojado virando nos últimos 3 dias do mês, quando foi anunciado 
novamente lockdown em países da Europa (Alemanha e França) e o risco fiscal se 
acentuando no Brasil derrubando as bolsas e abrindo as curvas de juros  pois o risco de 
inflação  e aumento na taxa de juros se acentuou.  
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Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN, Vinland, Valor Econômico. 


