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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 06/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
No mês de junho, tanto a atividade econômica quanto a inflação seguiram 
surpreendendo para cima. Apesar do variante delta da Covid estar afetando o 
processo de abertura de alguns países, a grande maioria segue avançando, com bom 
desempenho das campanhas de vacinação. A inflação segue em elevação, os índices 
de preço ao redor do mundo sistematicamente superando as expectativas. A elevação 
da inflação e maior confiança em relação ao cenário de atividade estão exercendo 
impactos distintos sobre a política monetária. Enquanto alguns bancos centrais 
entendem que os efeitos da abertura e da elevação das commodities têm natureza 
temporária, outros observam alguma contaminação dos índices de inflação. Desta 
forma, enquanto os países desenvolvidos estão mais cuidadosos em sinalizar aperto 
monetário, um grupo cada vez maior de países emergentes, com destaque para 
América Latina, está apertando a política monetária. Outro destaque em junho foi a 
reunião do Fed (Banco Central dos Estados Unidos) que trouxe surpresa na revisão da 
trajetória futura de juros. Parece que este último encontro do FOMC marcou o início da 
discussão sobre o processo de retirada de estímulos, que deve progredir à frente. 
 
NO BRASIL: 
 
No Brasil, a grande novidade nas últimas semanas ficou para a melhora nas perspectivas 
de crescimento da economia. A retomada após a “segunda onda” da pandemia no 
país tem sido mais rápida, acentuada e, aparentemente, mais sustentável do que o 
imaginado. Com indicadores de alta frequência mais positivos, indicadores oficiais mais 
altos do que as expectativas, o mercado saiu rapidamente de uma expectativa de 
3,5%-4% para o crescimento do PIB este ano para uma mediana em torno de 5% de 
crescimento da economia, com alguns já esperando crescimento de 5,5%-6%. Um 
crescimento mais elevado costuma ser um remédio bastante efetivo para vários 
problemas da economia de um país alavancado como o Brasil. O principal deles, diz 
respeito a nossa situação fiscal. Um crescimento mais alto, em um ambiente de inflação 
mais elevada, eleva o PIB nominal, derrubado as expectativas de Dívida/PIB. Se até 
pouco tempo atrás existia uma expectativa deste indicador atingir 100% no curto-prazo, 
agora, há esperanças de o país mantê-lo em torno de 80%. Com mais crescimento, 
temos mais arrecadação. Com o Teto dos Gastos, temos um gasto controlado e uma 
perspectiva de melhora de nossas contas públicas. 
 
Na Renda Fixa 
 
O BC virou-se para a guerra contra a inflação. Na última reunião do COPOM, 
abandonou a expressão “ajuste parcial”, que vinha constando de seus comunicados 
desde que começou o ciclo de aperto monetário e abriu a possibilidade de acelerar o 
passo para chegar antes à sua meta para a taxa Selic neste ciclo. O problema é saber 
qual é esta meta. Segundo a ata da última reunião do COPOM, foi discutida a 
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possibilidade de aumentar o passo do ajuste para 1,00%, o que possibilitaria chegar em 
6,50% em 3 reuniões, já desacelerando o passo na última reunião, em outubro. O 
problema dessa possibilidade é que parece difícil conceber que, acelerando o passo, o 
objetivo seja chegar apenas em 6,50%. Esta aceleração parece somente fazer sentido 
se o BC vê como possível ou até desejável uma taxa Selic acima do neutro (3,5%). A 
curva de juros reagiu à decisão e à ata do COPOM da maneira clássica: a parte curta 
da curva de juros prefixados subiu entre 25 e 50 pontos-base, enquanto a parte longa 
recuou cerca de 10 pontos-base, precificando uma inflação menor no futuro. Já a parte 
curta da curva de juros reais subiu cerca entre 40 e 60 pontos-base, indicando uma 
inflação ligeiramente menor. 
 
Na Renda Variável 
 
A bolsa apresentou comportamento errático durante o mês. Depois de bater a máxima 
histórica de 130.776 pontos (quase 4% de alta no mês), o mercado não conseguiu 
sustentar esse nível, fechando com alta de apenas 0,5%, a 126.800 pontos. A melhora da 
percepção fiscal e as expectativas de maior crescimento econômico impulsionaram a 
alta no início do mês, mas um Fed e um BC mais hawkish (política contracionista), 
fazendo a bolsa recuar. Agregue-se a isso o fato de que a bolsa vem de um rally 
relativamente forte este ano, e de o investidor estrangeiro estar retraído, temos um 
ambiente um pouco mais desafiador para a bolsa no curto prazo 
 
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 junho de 2021 de 0,32 %, contra o CDI de 0,30% no 
mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 1,19% contra o CDI 
de 1,27%. 
 
Já na carteira moderada, a rentabilidade em junho de 2021 foi positiva em 0,35%, 
fechando o semestre com uma alta de 1,69% no ano. 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também positiva no mês de junho 
de   0,35%, acumulando uma alta no ano de 2,19%. 
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