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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 08/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
No Mundo, o mercado enxerga uma enorme dispersão em relação a evolução da 
pandemia. O avanço do processo de vacinação é desigual, com alguns países ainda 
convivendo com “segundas ondas” do vírus e outros já apresentando problemas com 
uma “terceira onda” e a necessidade de combater a Variante Delta com medidas mais 
restritivas. No que tange a atividade, os EUA seguem apresentando dados satisfatórios e 
saudáveis de crescimento. O mercado de trabalho avança de maneira robusta e a 
inflação continua a ser um dos grandes riscos para o país e para os mercados. Neste 
quesito, os dados de emprego divulgados no mês passado mantêm vivas as 
expectativas para que o Banco Central Americano inicie um processo de normalização 
monetária ainda este ano. Processos de redução de liquidez e alta de juros não 
precisam ser necessariamente negativos, contanto que sejam bem telegrafados e pelo 
motivo “bom” de aceleração do crescimento. O grande risco, neste quesito, fica para a 
eventual necessidade de uma mudança drástica de postura, derivada de uma inflação 
muita mais alta do que o esperado, diante de um pano de fundo atual em que os 
preços dos ativos de risco se mostram pouco triviais. 
 
 
NO BRASIL: 
 
O Brasil segue em um ambiente complexo, com grande tensão entre os poderes e uma 
política monetária restritiva diante da escalada da inflação, que ainda não dá sinais de 
reversão. Além desses fatores, a crise hídrica pressiona ainda mais a perspectiva de 
atividade e inflação. Este contexto impactou os ativos de risco – bolsa e juros. Daqui em 
diante, o mercado está mais cauteloso e parece que o mais sensato será entender o 
quanto desta piora já está refletida nos ativos individualmente. 
O crescimento surpreende positivamente, até o momento, à medida que a vacinação 
avança e o país retoma a uma certa normalidade. Neste momento, já se fala em um 
crescimento do PIB em torno de 5,5% este ano, porém em função das inúmeras 
incertezas ocorrendo com o país conforme citado acima, esse crescimento pode ficar 
prejudicado no próximo trimestre e a partir de 2022. A inflação é um grande problema e 
um risco ao cenário. A alta de preços não está apenas acima do que se esperava há 
alguns meses, como ela tem se mostrado mais persistente e espalhada do que o 
imaginado. As expectativas já são de um IPCA acima de 8% este ano, muito acima da 
meta do banco central. A inflação mais elevada levou o Banco Central a acelerar o seu 
processo de alta de juros, com uma elevação de 100bps (1%) na Taxa Selic, que atingiu 
o patamar de 5,25% ao ano. Além da alta de maior magnitude, o Banco Central 
sinalizou para mais uma alta de 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom, que 
deverá levar os juros para patamares restritivos. A média do mercado estima uma Selic 
por volta de 7,5% a 8,0% entre o final de deste ano e o começo de 2022.  
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Na Renda Fixa 
 
A curva de juros foi a classe de ativo local mais afetada pelas incertezas fiscais. A parte 
mais curta da curva prefixada subiu entre 40 e 60 pontos-base, enquanto a parte mais 
longa se elevou mais de 80 pontos-base. Este aumento da inclinação mostra justamente 
o efeito da incerteza fiscal no longo prazo. Nos piores momento, a curva prefixada 
chegou a subir mais de 120 pontos, e se recuperou parcialmente dos seus piores 
momentos em um movimento basicamente técnico. As NTNs-B também sofreram, as 
NTNBs mais curtas subiram entre 40 e 50 pontos-base, enquanto as mais longas subiram 
menos, por volta de 30 pontos-base, isso significa que a inflação implícita na curva 
prefixada permaneceu mais ou menos constante para vencimentos mais curtos, tendo 
se elevado para vencimentos mais longos. Este comportamento está em linha com o 
aumento da preocupação com a trajetória da dívida pública no longo prazo.  
 
Na Renda Variável 
 
A bolsa brasileira também foi afetada pelas discussões no âmbito fiscal, chegando a 
recuar mais de 4% no mês, mas recuperando parcialmente as perdas, fechando agosto 
com perdas no IBRX de 3,25%. Apesar de ainda estar próxima de sua máxima histórica 
em termos de pontos, do ponto de vista de valuation a bolsa brasileira apresenta um 
preço sobre lucro (P/L) bem abaixo de sua média histórica, o que ainda deixa espaço 
para algum potencial de alta 
 
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 agosto de 2021 de 0,35 %, contra o CDI de 0,42% no 
mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 1,94% contra o CDI 
de 2,06%. 
 
Já na carteira moderada, a rentabilidade em agosto de 2021 ficou mais um mês no 
campo negativa, 0,29%, fechando o acumulado no ano com uma alta de 0,94%. 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também negativa no mês de 
agosto de   0,65%, acumulando uma alta acumulada no ano de 0,57%. 
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Informe baseado nas fontes WESTERN, Valor Econômico, Moat, Tag Investimentos. 


