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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 12/2020 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Dezembro foi marcado pela reação positiva dos mercados acionários tendo em vista o 
início das vacinações contra a COVID-19, a assinatura do novo pacote de estímulos dos 
EUA (US$ 900 bi, em conjunto com os US$ 1,4 tri de orçamento do governo), bem como 
o acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia pós-Brexit. O ano de 2021 teve 
início com a expectativa do mercado de que a ampla distribuição da vacina, em 
conjunto com o suporte fiscal e monetário dos governos, acelere a recuperação da 
economia global pós-pandemia. Existem ainda discussões acerca da possibilidade da 
nova variante do coronavírus se espalhar mais rapidamente, em meio ao início da 
vacinação.  
 
NO BRASIL: 
 
O governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram a eficácia da Coronavac 
após os resultados dos estudos da 3ª fase de testes. O Dólar fechou o mês em leve alta 
(cotado em 5,19, em 2020, acumula forte queda -29%), e dezembro foi mais um mês 
marcado pela atuação do Banco Central na oferta da moeda. No Brasil, as 
expectativas para o início das vacinações ainda no 1º trimestre de 2021, a divulgação 
dos dados de desemprego (14,3% - dados de outubro 2020), renda e do resultado 
primário do Governo Central (déficit de 9,6% do PIB no acumulado dos últimos 12 
meses), foram os principais destaques.  
 
 E AGORA O QUE ESPERAR PARA 2021? 
 
No Brasil, devemos esperar a continuidade do processo de recuperação da economia 
e do crescimento. Todavia, sua velocidade e o seu ritmo em muito irão depender de 
como o país irá se organizar e como conseguirá implementar um plano de vacinação 
amplo. Sem uma imunização em massa da população, o país corre o risco de entrar em 
uma espiral de “abre e fecha” da economia, o que afeta a confiança e, 
consequentemente, o crescimento. Devemos conviver com níveis de inflação um 
pouco mais altos do que no passado recente, mas ainda muito inferiores aos períodos 
de hiperinflação que convivemos nas décadas de 80 e 90. Isso deve levar o banco 
central a um processo lento e gradual de elevação da Taxa Selic. Não temos graves 
problemas na  contas externas, que seguem saudáveis. A volatilidade da taxa de 
câmbio é natural, e até mesmo esperada, em um sistema de câmbio flutuante em que 
a moeda costuma funcionar como um “amortecedor” automático para os choques 
externos. Ainda existe um enorme problema fiscal que precisará ser, pelo menos em 
parte, equacionado no próximo ano. Este é hoje o maior desafio para o país, e um dos 
vetores que podem definir a direção estrutural de nossa economia nos próximos anos 
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Na Renda Fixa 
 
Seguindo,o bom humor dos mercados, as taxas de juros recuaram de maneira relevante 
neste mês de dezembro. Pegando carona na onda das vacinas e sem nenhuma 
ameaça à vista para o cumprimento da regra do teto de gastos, observamos um 
movimento mais acentuado na parte mais longa da curva de juros. O IPCA-15 um 
pouco abaixo das expectativas e a adoção da bandeira vermelha nível 2 para as 
contas de energia elétrica em dezembro (o que deve diminuir a inflação esperada para 
2021) também ajudaram a parte mais curta da curva. Esta melhora no clima geral 
também foi sentida nos leilões do Tesouro, que conseguiu colocar papeis mais longos 
sem as dificuldades enfrentadas nos meses anteriores. O Tesouro também fez um 
pequeno leilão no exterior, de US$ 2,5 bilhões, colocando títulos de até 30 anos nas 
menores taxas da série histórica. 
 
 
Na Renda Variável 
 
O Ibrx encerrou dezembro com forte alta de +9,15%, acumulando em 2020 uma alta de  
+3,50%. As maiores altas do índice no mês foram PetroRio (+39,9%), CSN (+35,5%) e IRB 
(+23,4%), já as maiores quedas VVAR (-9,0%), Carrefour (-3,6%) e Raia Drogasil (-3,0%). 
Considerando o fechamento do ano de 2020, os destaques foram: CSN (+126%), WEG 
(+120%), PetroRio (+112%)/ IRB (-77%), Cogna (-59%) e Embraer (-55%). 
 
 
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 dezembro de 2020 de 0,22 %, contra o CDI de 0,16% 
no mês.  
O retorno anual no ano 2020 da carteira conservadora é de 2,54% representando 91 % 
do CDI. 
 
Já na carteira moderada, no mês de dezembro de 2020, a rentabilidade foi positiva em 
1,99%, no ano a rentabilidade fechou positiva em 3,86%, 139% 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 dezembro/20 positiva de 2,68%, 
que no acumulado desde da implantação é também positiva em 6,02%.  
 
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
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Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN, Valor Econômico, Tag Investimentos. 


