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INFORME FINANCEIRO MBPREV – 09/2021 
 
CENÁRIO INTERNACIONAL: 
 
Após meses consecutivos de bons desempenhos, setembro chegou ao fim com quedas 
acentuadas nos mercados globais em meio a preocupações quanto à China, restrições 
de oferta disseminadas e elevações nas taxas de juros globais. Na China, o destaque do 
mês foi o desdobramento da crise em torno da empresa Evergrande. Apesar de já 
debatido pelo mercado, o default da empresa elevou receios em relação a um 
contágio para a sua cadeia produtiva e para as demais empresas do setor e, 
consequentemente, a um risco sistêmico. Com o alastramento da crise, o governo 
chinês deu indicações de que irá organizar o processo de falência, reduzindo a 
percepção a respeito de um contágio mais amplo. Ainda que uma crise de maiores 
proporções tenha sido evitada, o aperto no setor de construção e o risco de um 
crescimento mais fraco à frente permanecem. Ademais, a postura intervencionista 
adotada pelo governo chinês em diversos setores da economia, bem como a 
continuidade da política de tolerância-zero com a Covid, são fatores de risco 
adicionais. Na ponta positiva, a trajetória de alta de novos casos de Covid nos Estados 
Unidos foi revertida no mês e espera-se que a atividade econômica volte a acelerar à 
frente. No âmbito fiscal, o congresso conseguiu evitar um shutdown do governo com a 
aprovação de uma medida de financiamento de curto prazo que manterá as 
atividades governamentais funcionando até o início de dezembro. 
 
NO BRASIL: 
 
Em meio ao tom negativo dos mercados globais, os ativos brasileiros tiveram 
desempenhos destacadamente ruins influenciados pela elevada incerteza política e 
fiscal. A tensão entre o Executivo e o Judiciário foi elevada com o discurso do Presidente 
durante as manifestações do feriado da independência e, apesar de ter sido 
apaziguada com uma carta posterior escrita pelo ex-presidente Temer, segue como 
risco. Do ponto de vista fiscal, o texto aprovado da reforma do Imposto de Renda na 
Câmara dos Deputados acarreta não somente em perdas de arrecadação, mas ainda 
aprofunda as distorções tributárias já presentes no sistema. Além disso, continua a 
negociação em torno de um acordo para a resolução da questão dos precatórios 
envolvendo um subteto para a conta e abrindo espaço no Teto dos Gastos para a 
implementação do Auxílio Brasil. No campo econômico, os dados de inflação seguiram 
apresentando surpresas altistas, com elevado nível de difusão e com os núcleos 
rodando muito acima do compatível com o cumprimento da meta. Apesar da surpresa 
nos dados, o COPOM decidiu manter o ritmo de alta Selic. 
 
 
Na Renda Fixa 
 
Setembro foi o terceiro mês consecutivo de alta dos juros, consequentemente negativo 
para a Renda Fixa. O vértice da curva Janeiro vencimento 20205 por exemplo subiu 
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mais 72 pontos-base. Isso significa que os preços dos ativos estão indicando uma 
inflação mais alto que o previsto, porém não foram somente os preços do mercado que 
indicaram uma inflação maior. O relatório Focus também mostrou uma elevação 
substancial das expectativas em setembro, de 7,57% para 8,52% para 2021 e de 3,94% 
para 4,14% em 2022. No 3º trimestre, a elevação das expectativas foi de 163 pontos-
base para 2021 e de 34 pontos-base para 2022. Respondendo a esta deterioração das 
expectativas de inflação, o BC endureceu o discurso, indicando uma taxa Selic terminal 
bem mais alta do que a que o mercado estava projetando , e  maioria dos gestores 
revisou a taxa Selic terminal do ciclo de aperto monetário para 9,00%, terminando este 
ano em 8,25% 
 
Na Renda Variável 
 
A bolsa brasileira também foi afetada pelas discussões no âmbito fiscal e pelas 
dificuldades no cenário global conforme discutido acima, fechando setembro com 
perdas de 6,57% (IBrX). As maiores altas do índice no mês foram Marfrig, Prio e BRF . As 
maiores quedas foram Mglu, Americanas e Via Varejo. 
 
 
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 setembro de 2021 de  0,48 %, contra o CDI de 0,44% 
no mês. No acumulado do ano a carteira conservadora ficou positiva 2,43% contra o 
CDI de 2,51%. 
 
Já na carteira moderada, a rentabilidade em setembro de 2021 ficou mais um mês no 
campo negativa, 0,39%, fechando o acumulado no ano com uma alta de 0,55%. 
 
E por fim, carteira arrojada obteve uma rentabilidade também negativa no mês de 
setembro de   0,97%, acumulando uma perda acumulada no ano de 0,41%. 
 
 

Luciana Bassan- Diretora Financeira – 
AETQ     - 06.10.2021 

 
 
Informe baseado nas fontes WESTERN, Valor Econômico, Moat, Tag Investimentos. 


