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Cenário Econômico 

O mercado acionário global, em parte também por conta dos eventos já comentados, teve em abril 

mais um mês positivo para ativos de risco, com valorização quase que generalizada das bolsas pelo 

mundo afora. O destaque ficou para o aumento do minério de ferro, que continuou batendo 

recordes de preço, beneficiando os papéis de empresas exportadoras do minério. Assim, apenas 

citando o bom desempenho de alguns importantes índices internacionais, ambos em moeda local, 

o S&P 500 se valorizou em 5,24% e o MSCI ACWI em 4,24%, com o Dólar se desvalorizando frente 

ao Real (-5,16%) e diversas outras moedas. A expressiva queda do dólar explica boa parte da queda 

do MSCI World (-1,13%) e do S&P 500 (-0,18%), nesse caso, ambos sem hedge cambial. 

Finalizando comentários internacionais, vale relembrar que no mês de março o FED havia 

aumentado sua projeção do PIB americano de 4,2% para 6,5% para o final de 2021. Na Europa, o 

PMI que engloba os setores industrial e de serviços subiu, de 53,2 em março para 53,8 em abril, 

atingindo o maior patamar desde julho de 2020. Esse é o segundo maior nível em dois anos e meio, 

segundo pesquisa final divulgada pela IHS Markit, na última quinta-feira. 

Acompanhamento da rentabilidade 

 

A renda fixa apareceu como ativo de destaque. O Tesouro Selic 2025 liderou o ranking dos melhores 

investimentos do ano de 2021, com rentabilidade de 4,49%. Maio de 2021 foi um mês excelente 

para a bolsa brasileira, levando o Ibovespa a novos recordes. Tanto que as ações foram os melhores 

investimentos do mês. Com isso, o Ibovespa também se torna um dos melhores investimentos do 

ano, com ganho acumulado de 6,05%. 

 
Riscos 
 
O pior investimento do ano na renda fixa foi o Tesouro IPCA+ 2045, que acumulou rentabilidade negativa de 

25,47% em 2021. 
                        

Aderência das alocações 

Todos os fundos de investimentos estão aderentes aos seus limites máximos de alocação permitidos 

pela Resolução CMN nº 4.604/2018. Quanto à aderência do percentual investido em relação à 

Politica de Investimentos, estes estão dentro da margem mínima ou máxima de alocação, portanto, 

totalmente adequada á Política de Investimento e a legislação vigente. 
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