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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 04/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Observa-se os efeitos da reabertura das economias em abril, fruto da vacinação e 
melhora do quadro da pandemia, em especial, EUA e Europa (com piora na Índia e 
Japão). Esse panorama, com a enorme liquidez e pacotes trilionários nos EUA, vem 
favorecendo os ativos de risco e as commodities. Por outro lado, a inflação segue no 
radar dos investidores, como uma possível ameaça para reverter este status. O início de 
divulgação dos resultados das empresas americanas vem confirmando as fortes 
expectativas. As taxas de juros recuaram de maneira geral no mundo inteiro, a começar 
dos EUA: a taxa das treasuries (taxa de juros americana) de 10 anos recuou 9 pontos-
base no mês, um movimento ainda tímido se considerarmos o que ocorreu no 1º 
trimestre. Ainda assim, foi o suficiente para beneficiar ativos de risco ao redor do mundo, 
na medida em que sinaliza uma pausa nos temores do mercado a respeito da inflação 
e dos próximos passos da política monetária do Fed. A bolsa americana voltou a ser 
destaque, com alta de 5,2%, acumulando alta de 11,3% no ano. 
 
NO BRASIL: 
 
No Brasil, observa-se uma melhora nos indicadores da pandemia (mortes e internações), 
em parte já podendo ser atribuído ao avanço das vacinações. Os indicadores 
econômicos (arrecadação, balança comercial, empregos, entre outros), vêm 
apontando para um quadro menos pessimista do que se previa no início da segunda 
onda do vírus. Aqui vale destacar também a extensa agenda de infraestrutura 
(aeroportos, rodovias, ferrovias e o leilão da Cedae). Assim, olhando os preços dos ativos 
na bolsa, parece que a assimetria se apresenta bem favorável para a classe. 
 
 
Na Renda Fixa 
 
A curva de juros seguiu o bom humor global e algum alívio no cenário local, conforme 
descrito acima, devolvendo parcialmente as elevações que ocorreram no 1º trimestre. 
Os contratos futuros de DI com vencimento em 2023 e 2025 fecharam com queda de, 
respectivamente, 8 e 25 pontos-base, enquanto o cupom da NTN-B com vencimento 
em 2023 recuou 5 pontos-base. Os cupons (juros) das NTNs-B de vencimento mais longo 
apresentaram ligeira elevação: o cupom da NTN-B 2050 subiu 5 pontos-base no mês. 
Mas como o carregamento do IPCA foi alto, a performance dos IMAs-B foi positiva. 
Agora em maio tivemos o segundo aumento da taxa Selic em 75 pontos-base, 
conforme anunciado na última reunião do Copom. As atenções estarão voltadas para 
o teor do comunicado. Na reunião passada, acompanhando o anúncio de mais um 
aumento da taxa Selic, o BC fez questão de enfatizar que a normalização monetária 
seria parcial, 
 
 



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 
 
A bolsa seguiu principalmente o mercado global e fechou em alta de 2,8% em abril. Os 
principais destaques foram as empresas ligadas de alguma forma ao minério de ferro, 
cujos preços vêm batendo recordes de alta no mercado global. Vale subiu 11,3% no 
mês e 24,7% no ano. As ações das siderúrgicas também se beneficiaram desse 
movimento. Por outro lado, as ações de shoppings foram o destaque negativo, em 
virtude do fechamento do comércio em resposta à piora dos números da pandemia. As 
empresas exploradoras de concessões rodoviárias também sofreram, mas em função do 
início do ciclo de aperto monetário. 
 
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 abril de 2021 de 0,18 %, contra o CDI de 0,21% no 
mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 0,56% contra o CDI 
de 0,69%. 
 
Já na carteira moderada, a rentabilidade em abril de 2021 foi positiva em 0,58%, 
recuperando a perda ocorrida no trimestre, acumulando uma alta de 0,27% no ano. 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também positiva no mês de abril 
de   0,78%, acumulando uma alta no ano de 0,32%. 
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
AETQ     - 07.05.2021 

 
 
Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN e Valor Econômico. 


