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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 11/2020 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Novembro foi marcado por uma forte alta dos mercados acionários com as notícias 
positivas sobre vacinas do COVID-19 – anúncio da eficácia da Pfizer, Moderna e Astra 
Zeneca entre 70-95%, e portanto, superior ao mínimo requerido pelos reguladores. 
Também tivemos o resultado das eleições norte-americanas que agradou o mercado - 
vitória do Biden na presidência e equilíbrio entre as Câmaras (manutenção dos 
Democratas na Câmara dos Representantes e vitória dos Republicanos no Senado), 
além de uma forte recuperação das commodities, antecipando a normalidade 
esperada para 2021. O S&P subiu +10,8% no mês, e o Nasdaq +11,8%. A Europa foi ainda 
mais beneficiada pelas notícias das vacinas. Vale mencionar que a expectativa de 
recuperação econômica para 2021 (projeção do FMI de +5,2% para o PIB Mundial), 
estímulos e manutenção dos juros baixos  ajudaram com o otimismo.  
 
NO BRASIL: 
 
No cenário local, o Ibx encerrou o mês com forte alta (+15,46), impulsionada também 
pelo otimismo no exterior  ( Vacinas e eleições americanas) . A forte valorização da 
bolsa foi acompanhada por uma valorização do Real (+7,3% no mês). Anúncios de 
aumento de preços trazem uma preocupação com a inflação (podemos inclusive citar 
a decisão da Aneel em antecipar a volta do sistema de bandeiras, e anúncio da 
bandeira vermelha 2 como a vigente). Passadas as eleições municipais, o preocupação  
volta para o lado fiscal . Muitos  questionamentos e preocupações acerca da evolução 
da trajetória da dívida e da efetividade da classe política na aprovação de reformas, 
como a PEC Emergencial, Reforma tributária, Administrativa e Lei das Diretrizes 
Orçamentárias. Ocorreram também uma elevação nos novos casos de Covid19 
durante o mês e consequente adoção de maior cautela quanto a flexibilização social. 
Tal movimento se deu de forma concomitante à contínua melhora nas perspectivas do 
PIB para o ano, em conjunto ao viés negativo gerado pelo avanço da inflação 
 
Na Renda Fixa 
 
As taxas de juros seguiram um caminho de altos e baixos durante o mês, para fecharem 
praticamente no zero a zero. No início do mês até o dia 9, o otimismo com as notícias 
sobre vacinas ajudou também o mercado de renda fixa local. Os títulos com 
vencimentos mais longos chegaram a recuar 30 pontos-base nesse período. 
A partir deste ponto, as taxas começaram a subir novamente, até atingir o pico de alta 
de 30 pontos-base no dia 23/11. Nenhuma notícia específica explica este movimento de 
60 pontos-base, a não ser a falta de uma agenda concreta para endereçar a questão 
do orçamento do ano que vem e os desafios de manter incentivos fiscais ao mesmo 
tempo em que se obedece à regra do teto de gastos. Além disso, tanto o IPCA quanto 
o IPCA-15 vieram acima das expectativas, que já eram altas, azedando ainda mais o 
ambiente. 



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 
 
No cenário local, o Ibx encerrou o mês com forte alta (+15,46%), com destaque para a 
importante rotação entre setores e performance daqueles que haviam ficado para trás 
como setor aéreo, bancos e commodities. A forte valorização da bolsa foi 
acompanhada por uma valorização do Real (+7,3% no mês). Vale destacar a entrada 
de R$ 30bi de recursos estrangeiros na Bolsa local, tendo em vista a melhora do 
ambiente. 
 
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 novembro de 2020 de 0,15 %, contra o CDI de 0,15% 
no mês.  
O retorno anual no ano 2020 da carteira conservadora é de 2,31% representando 89 % 
do CDI. 
 
Já na carteira moderada, no mês de novembro de 2020, a rentabilidade foi positiva em 
2,15%, no ano a rentabilidade está positiva em 1,83%, 70% do CDI 
 
A carteira arrojada que iniciou no mês de outubro, onde a exposição em Renda 
Variável é de 20%, obteve uma rentabilidade no mês de novembro/20 positiva de 3,37%, 
que no acumulado desde da implantação é também positiva em 3,30%.  
 
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
AETQ     - 09/12/2020. 
 

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


