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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 07/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Apesar da maior volatilidade nos mercados globais em julho, novamente observamos 
um mês positivo nos índices americanos. A maior instabilidade pode ser atribuída a 
questionamentos sobre a possibilidade de já termos atingido o pico do crescimento, 
assim como a dúvidas que ainda pairam sobre a variante Delta do coronavírus. Os títulos 
americanos apresentaram forte compressão dos yields (juros) uma vez que o mercado 
“comprou” o discurso do FED de transitoriedade da inflação. Na elaboração das teses 
de mercado, considera-se que a economia global seguirá em expansão, ainda que em 
ritmo menos acelerado, suportada pela evolução dos planos de vacinação e pelos 
processos de reabertura ao longo do ano. O ponto de partida positivo dos balanços das 
empresas e famílias e a recuperação do emprego servirão de impulso ao ciclo 
econômico. 
 
NO BRASIL: 
 
No Brasil, além do impacto da volatilidade dos mercados externos, os ativos tiveram 
desempenho ruim em meio aos desdobramentos políticos locais. No cenário fiscal, a 
tramitação da reforma tributária foi um dos grandes destaques. Há muita discussão 
sobre quanto o capital privado poderia ser onerado ou o governo poderia abrir mão de 
receitas para sustentar uma elevação nas faixas de isenção do imposto de renda para 
pessoa física. Dado o impacto relevante em determinados setores e grupos de interesse, 
há elevada incerteza quanto à sua versão final. No campo econômico, os dados de 
inflação divulgados apresentaram surpresa significativa em serviços, continuando a 
mostrar pressão disseminada entre os componentes de bens e serviços e com os núcleos 
rodando em níveis bem superiores aos compatíveis com o cumprimento da meta de 
inflação. Adicionalmente, a crise hídrica não deu sinais de arrefecimento, contribuindo 
para esse ambiente inflacionário mais pressionado com a elevação das bandeiras 
tarifárias à frente. Diante da deterioração do balanço de riscos para inflação, o 
mercado acredita que o COPOM deve acelerar o ritmo de normalização da política 
monetária em sua próxima reunião, conforme levantado como possibilidade em seu 
último comunicado. 
 
Na Renda Fixa 
 
A inflação não dá refresco. O último número do IPCA-15 veio acima das expectativas e 
azedou o mercado de taxas de juros. O problema, no entanto, não foi o número, já em 
si salgado, mas a composição do índice. O mais importante, para o Banco Central, são 
as expectativas para a inflação de 2022, que começaram a se descolar da meta em 
abril, mas pararam de subir em junho, depois que o BC começou a ser mais enfático 
com relação à sua disposição de ajustar a política monetária. Por isso, aumentaram as 
chances de um movimento mais forte no próximo Copom, com a taxa Selic sendo 
elevada em 1 ponto percentual e outro aumento de mesma magnitude na reunião 
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seguinte, em setembro. Com relação ao comportamento do mercado, podemos dividir 
o mês de julho em duas partes: a primeira vai até o penúltimo dia do mês. Durante este 
período, as taxas prefixadas se elevaram em função da discussão em torno da inflação 
e dos próximos passos da política monetária. A segunda parte do mês foi formada 
apenas pelo último dia, como efeito de supostas discussões a respeito de um aumento 
do programa Bolsa-Família por fora do teto de gastos e despesas bem acima das 
projetadas com precatórios. Somando-se às incertezas monetárias, a questão fiscal 
voltou a afetar negativamente as taxas de juros. 
 
Na Renda Variável 
 
Até o penúltimo dia do mês, a bolsa apresentava leve desvalorização de menos de 1%, 
depois de oscilar entre os campos positivo e negativo ao longo do mês. No entanto, o 
último dia do mês trouxe rumores a respeito de um suposto aumento do Bolsa-Família 
por fora do teto de gastos e gastos bem acima do previsto com o pagamento de 
precatórios em 2022. Estes rumores fizeram com que a bolsa local fechasse com 
desvalorização de quase 4% no mês. O Ibr -X encerrou julho com queda de -3,99%, 
enquanto sobe +4,47% no ano.  As maiores altas do índice no mês foram JBS, Hering e 
Rumo. As maiores quedas foram Americanas (AMER3 e LAME4), Via Varejo e Pão de 
Açúcar. 
 
 
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 julho de 2021 de 0,39 %, contra o CDI de 0,36% no 
mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 1,58% contra o CDI 
de 1,63%. 
 
Já na carteira moderada, a rentabilidade em julho de 2021 foi negativa em 0,45%, 
fechando o acumulado no ano com uma alta de 1,23%. 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também negativa no mês de julho 
de   0,94%, acumulando uma alta acumulada no ano de 1,22%. 
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
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Informe baseado nas fontes WESTERN, Valor Econômico, Bahia. 


