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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 05/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
No panorama internacional a inflação nos EUA segue como tema central, junto a uma 
possível elevação dos juros pelo FED antes do previsto e em maior magnitude. Os ativos 
oscilaram conforme os dados da maior economia do mundo e foram sendo divulgados 
dando indícios sobre a velocidade da recuperação. A China, já em um estágio mais 
adiantado, começa a retirar estímulos da economia, enquanto a Europa vem 
apresentando dados mais vigorosos com a reabertura dos países. 
O mercado segue em sinal de alerta com o nível dos preços dos ativos globais, em 
especial nos EUA, e com os riscos de um aumento do custo de capital maior do que o 
esperado.  
 
 
NO BRASIL: 
 
No Brasil, o grande destaque do mês de maio foi a revisão positiva dos agentes 
financeiros em relação aos dados da economia (PIB, fiscal e balança comercial). O 
impacto econômico da segunda onda vem se mostrando menor que o esperado, e a 
dinâmica da economia aparenta estar em um nível muito acima do projetado. Apesar 
do risco de uma terceira onda, o mercado acredita ser improvável uma nova rodada 
de fechamentos pois a vacinação também vem ganhando força para os próximos 
meses. No campo econômico, os dados de atividade surpreenderam positivamente de 
forma geral enquanto a inflação continua a mostrar resultados heterogêneos entre 
setores. A inflação de bens comercializáveis segue em aceleração e a média dos 
núcleos pressionada e em níveis acima daqueles compatíveis com a meta para a 
inflação deste ano. Nesse sentido, o COPOM decidiu novamente elevar a taxa SELIC em 
75 pontos-base e sinalizou uma alta de mesma magnitude na próxima reunião. 
 
Na Renda Fixa 
 
Nas primeiras três semanas de maio, as taxas de juros locais retomaram o processo de 
alta que havia sido interrompido em abril. Contribuiu para este movimento a decisão do 
COPOM de elevar a Selic em mais 0,75% e a sinalização de que pelo menos mais um 
aumento de mesma magnitude já está encomendado. O comunicado do Banco 
Central afetou negativamente a curva de juros, principalmente nos vencimentos mais 
curtos. Tanto o vencimento Jan23 quanto o Jan25 alcançaram alta de quase 50 pontos-
base até o dia 18. No entanto, mais perto do final do mês, o humor do mercado de 
renda fixa começou a melhorar, seguindo a tendência de todo o mercado, e esses 
vencimentos fecharam com altas de 39 e 10 pontos-base, respectivamente. As taxas 
dos vencimentos mais curtos não recuaram tanto, em função da perspectiva de um 
crescimento econômico maior, o que pode pressionar ainda mais a inflação. 
 
Na Renda Variável 
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A bolsa talvez tenha sido a classe de ativo mais beneficiada pela percepção de um 
maior crescimento econômico neste ano. Se já vinha se beneficiando do rally de 
commodities, neste mês de maio os papéis ligados ao ciclo econômico doméstico 
também ajudaram na performance da bolsa. No fim, o IBrX subiu 5,92%, fechando o mês 
na máxima histórica do índice. Estando em sua máxima histórica, do ponto de vista de 
valuation a bolsa brasileira tem um potencial de alta um pouco mais limitado, segundo 
o mercado. As maiores altas do índice no mês foram Eneva, BRF e Cielo. As maiores 
quedas foram Suzano, Banco Inter e Usiminas. 
 
 
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 maio de 2021 de 0,30 %, contra o CDI de 0,27% no 
mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 0,86% contra o CDI 
de 0,96%. 
 
Já na carteira moderada, a rentabilidade em maio de 2021 foi positiva em 1,06%, 
recuperando ainda mais a perda ocorrida no primeiro trimestre, acumulando uma alta 
de 1,34% no ano. 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também positiva no mês de maio 
de   1,50%, acumulando uma alta no ano de 1,83%. 
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
AETQ     - 07.06.2021 

 
 
Informe baseado nas fontes Moat, WESTERN e Valor Econômico. 


