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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 02/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Fevereiro foi marcado pelo aumento do debate acerca da expectativa de aceleração 
da inflação no mundo diante da recuperação econômica e manutenção dos estímulos 
fiscais e monetários. Nos EUA por exemplo, este movimento se reflete na rápida 
elevação das expectativas de inflação e taxas de juros – os títulos com vencimento de 
dez anos da Treasury ( curva de juros)  chegaram a alcançar o patamar de 1,6% na 
última semana do mês, Tivemos também uma queda importante dos índices acionários 
americanos, com destaque para o Nasdaq. Este tema ganha ainda mais tração diante 
da aprovação do novo pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão por parte dos EUA - 
 aprovado na Câmara no sábado (26/02) e que agora tramitará pelo Senado. Vale 
destacar ainda o avanço da vacinação no país, que retorça a normalização e 
retomada da economia. Em suma,  o mercado  possui  uma visão mais construtiva para 
o cenário econômico global, porém com algum nível de alerta devido ao crescimento 
de alguns riscos e a deterioração, ou a piora da relação risco x retorno, de algumas 
classes de ativos internacionais. 
 
 
NO BRASIL: 
 
Já no Brasil, a pandemia ainda se mostra aguda e perigosa. Encontra-se muita 
dificuldade de  verificar sinais claros e consistentes de controle de curto-prazo ou do fim 
desta última onda. A situação é bastante heterogênea entre regiões do país, com 
algumas cidades já em colapso do sistema de saúde e outras mostrando maior controle 
da situação. O processo  de vacinação avança de maneira consistente, mas ainda 
com uma enorme restrição devido à falta de insumos. Diante deste quadro, é natural 
supor que a recuperação econômica será mais lenta e, talvez, mais fraca do que em 
países desenvolvidos, pelo menos até termos um endereçamento mais estrutural da 
pandemia. Em um ambiente onde o crescimento econômico já mostra sinais de 
fragilidade, cresce a pressão para um novo Auxílio Emergencial. O Auxílio é importante e 
necessário para ajudar os desamparados a atravessar esta pandemia de maneira 
menos traumática, mas precisa ser acompanhado de cortes de outras despesas, devido 
a um quadro de contas públicas (fiscal) já em seu limite. Além disso no final do mês de 
fevereiro ocorreu uma nova variável, que foi a troca do presidente da Petrobrás e a 
sinalização  para o mercado de que outras medidas de cunho intervencionista poderão 
anunciadas , invertendo de forma negativas o preços dos ativos brasileiros. 
 
 
Na Renda Fixa 
 
A exemplo de janeiro, as taxas de juros locais subiram em fevereiro seguindo as taxas 
das treasuries ( cruva de juros americana), que voltaram a subir com o receio de 
reflação (volta da inflação) nos EUA. Os contratos de DI Jan23 e Jan25 subiram, 
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respectivamente, 75 e 89 pontos-base, enquanto o cupom da NTN-B 2050 subiu 20 
pontos-base. Além da pressão externa, um outro fator que pesou nos mercados de 
renda fixa em fevereiro foi a volta da discussão a respeito da extensão do auxílio 
emergencial por fora do teto de gastos. O debate vem ocorrendo em torno das 
medidas fiscais compensatórias. É sempre muito delicado aprovar gastos extraordinários 
que não respeitem a atual regra fiscal, pois o mercado fica sem referencial para 
projetar a trajetória da dívida. E, quando isso acontece, costuma-se desenhar o pior 
cenário, o de uma dívida em trajetória explosiva, sem controle 
 
 
Na Renda Variável 
 
O mercado doméstico de ações vinha levemente positivo, seguindo a tendência geral 
das bolsas globais, até o anúncio ruidoso da troca do presidente da Petrobras, que se 
seguiu a um aumento de 15% nos preços dos combustíveis. Esta troca passou o sinal 
para o mercado acionário de intervenção populista nas estatais e em todas as políticas 
públicas, o que aumentou o prêmio de risco das ações dos setores potencialmente 
afetados. Com isso, o IBrX fechou em baixa de 3,5%, acumulando queda no ano de 
6,4%. As maiores altas do índice no mês foram Embraer (+39,1%), Braskem (+29,1%) e 
Usiminas (+23,0%). As maiores quedas foram Via Varejo (-19,2%), Petrobras (-18,9% ON/ -
16,7% PN) e Cogna (-17,3%).  
 
 
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 fevereiro de 2021 de 0,06 %, contra o CDI de 0,13% 
no mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 0,19% contra o 
CDI de 0,28% 
 
Já na carteira moderada, tivemos mais um mês negativo em fevereiro de 2021. A 
rentabilidade foi negativa em 0,68%, acumulando uma perda de 1,16%  no ano . 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também negativa no mês de 
fevereiro de   0,97%,acumulando uma perda no ano de 1,76%  
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Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN, TAG e Valor Econômico. 


