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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 03/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Março foi marcado pela aceleração da vacinação nos EUA e a expectativa de 
imunização da parcela adulta da população já no mês de abril. Este contexto, somado 
aos pacotes trilionários anunciados pelo governo americano, foi um sinal de uma 
retomada pouca vista na história americana. A grande discussão segue em torno de 
uma ameaça de sobreaquecimento e aceleração da inflação, e consequentemente, 
subida dos juros americanos, que poderia impactar os ativos de risco globalmente. As 
treasuries (taxa de juros americana) de 10 anos fecharam o mês acima de 1,7% a.a., 
sendo um sinal amarelo entre os investidores. Já na Europa, apenas Inglaterra está 
estágio avançado de vacinação, enquanto União Europeia segue patinando e ainda 
convive com lock downs pontuais.  
 
 
NO BRASIL: 
 
No ambiente doméstico, seguimos cercados de grandes incertezas em diferentes 
esferas: política, econômica e no controle da pandemia. Tivemos o pior mês em 
números de mortos, com a capacidade dos hospitais completamente tomada. Assim, o 
país foi obrigado a ampliar as restrições de locomoção, o que gerou grande dúvida 
sobre a capacidade de retomada em um ambiente de inflação elevada, fiscal frágil e 
embates no campo político. O contraponto deste cenário é que o mercado observa os 
preços demasiadamente comprimidos, sinalizando que boa parte destas incertezas se 
encontram precificadas. 
 
 
Na Renda Fixa 
 
As taxas de juros subiram ao longo de toda a curva de juros após o Copom decidir 
surpreender o mercado com uma elevação da taxa Selic de 75 pontos-base, 
sinalizando outro movimento igual na próxima reunião. Essa decisão mostra uma 
autoridade monetária genuinamente preocupada em não perder a ancoragem das 
expectativas de inflação para 2022. Apesar do mercado avaliar que haveria espaço 
para um ajuste monetário mais parcimonioso sem necessariamente colocar a perder a 
meta de inflação do ano que vem, o BC optou pelo caminho mais seguro. Esta postura 
mais agressiva do BC tem como base três premissas, especificadas no comunicado pós-
Copom e, principalmente, na ata da reunião: Primeira (Câmbio mais desvalorizado, por 
volta de R$5,70), segunda (Retomada da atividade econômica com o avanço da 
vacinação e por último (Risco fiscal ainda alto). O fato é que as expectativas de 
inflação para 2021 subiram muito rapidamente e o BC decidiu agir antes que essa 
deterioração começasse a contaminar as expectativas para 2022. 
 
 



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 
 
O mercado doméstico de ações vinha operando no campo positivo ao longo do mês, 
mesmo com a deterioração do cenário político, acumulando alta de 6% até o dia 18. 
No entanto, a sinalização de pouca disciplina fiscal, representada pela aprovação de 
um orçamento pouco ortodoxo por parte do Congresso, fez com que a bolsa 
devolvesse parte dos ganhos, mas foi capaz de se recuperar, seguindo as bolsas globais, 
fechando março com alta de 6,04%. As maiores altas do índice no mês foram Pão de 
Açúcar, Taesa e Braskem. As maiores quedas foram B2W, Magazine Luiza e Yduqs.  
 
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 março de 2021 de 0,19 %, contra o CDI de 0,20% no 
mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 0,38% contra o CDI 
de 0,52%. 
 
Já na carteira moderada, a rentabilidade em março de 2021 foi positiva em 0,87%, 
acumulando uma perda de 0,30% no ano. 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também positiva no mês de 
março de   1,33%, acumulando uma perda no ano de 0,46%. 
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
AETQ     - 09.04.2021 

 
 
Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN e Valor Econômico. 


