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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 01/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
O ânimo nos mercados em torno das vacinas acabou em janeiro e deu lugar a um 
agravamento significativo da 2ª onda na Europa e nos EUA. Novas cepas mais 
contagiosas fizeram o número de casos explodir em alguns países, ultrapassando em 
muito o pico da primeira onda, enquanto o número de óbitos, por mais que a letalidade 
seja menor desta vez, atingiu os mesmos patamares da primeira onda. Vacinação lenta 
ao redor mundo preocupa a retomada do crescimento 
Enquanto isso, Joe Biden finalmente assumiu como 46º presidente dos EUA, o episódio da 
invasão no Capitólio, apesar de grave, não teve maiores efeitos nos mercados. O que 
sim continuará a ter efeito duradouro são os pacotes de estímulos fiscais prometidos por 
um governo com maioria tanto na Câmara quanto no Senado. A promessa destes 
estímulos teve, em janeiro, um efeito sobre as expectativas que há algum tempo não 
víamos: o receio da volta da inflação. A curva de juros nos EUA subiu, principalmente na 
parte mais longa, sinalizando um início de uma possível normalização da inflação. A 
visão do mercado Continua sendo de um mundo com grande ociosidade da 
capacidade instalada, o que permitirá a retomada do crescimento econômico e do 
emprego sem pressionar a inflação, nem mesmo no médio prazo. 
 
 
NO BRASIL: 
 
Localmente, o início mais lento da vacinação foi uma das pautas de discussões. Como 
esperado pelo mercado, o Banco Central retirou o foward guidance ( sinaliza a 
continuidade de juros baixos por mais tempo)  do comunicado de janeiro, sinalizando 
altas de juros à frente. A política mais uma vez esteve em destaque no mês, em vista da 
eleição para os presidentes da Câmara e do Senado, cujo resultado será um bom 
indicativo ao mercado acerca da capacidade de o governo conseguir avançar com a 
agenda reformista. Tivemos mais um mês com forte fluxo estrangeiro (+R$ 30 bilhões).  
 
Na Renda Fixa 
 
As taxas de juros subiram de maneira relevante neste mês de janeiro, em reação a três 
fatores: a renovação das conversas em torno de uma extensão do auxílio emergencial, 
o receio de uma inflação persistentemente mais alta e a mudança de tom do Banco 
Central. A piora dos indicadores da pandemia fez voltar as manifestações a favor de 
uma renovação do auxílio emergencial. Claro, a grande incógnita é se esta renovação 
se daria por dentro ou por fora da regra do teto de gastos. Uma extensão por fora do 
teto precisaria vir acompanhada de alguma promessa crível de ajuste das contas no 
futuro, o que é muito difícil. O governo tem negado esta possibilidade, mas a pressão 
tem aumentado, e a probabilidade de uma solução populista foi parcialmente 
precificada pela curva de juros. No front da inflação, apesar de os números divulgados 
em janeiro terem vindo, em geral, em linha com as expectativas, a persistência dos 
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efeitos dos choques dos alimentos e o aumento da inflação dos núcleos (ex-alimentos) 
começaram a incomodar o mercado. 
 
Na Renda Variável 
 
Janeiro foi um mês de acomodação das bolsas globais, com a lentidão do processo de 
vacinação fazendo com que os investidores adequassem as suas expectativas em 
relação à consistência da retomada do crescimento econômico. A bolsa brasileira 
seguiu a onda, e o IBrX fechou em queda de 3,0%. Do ponto de vista de valuation, a 
bolsa brasileira continua tendo um potencial de alta razoável, mesmo adotando 
premissas conservadoras para os lucros das empresas. As maiores altas do índice no mês 
foram Intermédica (+20,7%), Hapvida (+12,4%) e Weg (+10,7%). As maiores quedas foram 
Eletrobras (-22,6% PN/ -21,7% ON), Eztec (-14,5%) e Cyrela (-12,9%).  
 
 
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 janeiro de 2021 de 0,13 %, contra o CDI de 0,15% no 
mês.  
 
Já na carteira moderada, no mês de janeiro de 2021 a rentabilidade foi negativa em 
0,48%,  
 
E por fim,  carteira arrojada obteve uma rentabilidade no mês de janeiro/21 negativa 
em   0,79%,  
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
AETQ     - 08/02/2021. 

 
Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN, Valor Econômico. 


