
Quadro de Rentabilidade
Agosto 3 meses 6 meses 2021 12 meses 24 meses 36 meses 60 meses 120 meses

Plano BASF 0,39% 1,56% 5,87% 6,30% 12,00% 19,29% 34,79% 63,34% 158,75%

CDI 0,43% 1,10% 1,78% 2,07% 2,72% 6,68% 13,38% 35,71% 125,78%

Inflação 0,87% 2,38% 4,51% 5,67% 9,68% 12,35% 16,20% 24,05% 76,08%

Poupança 0,24% 0,69% 1,13% 1,36% 1,84% 4,76% 9,53% 23,59% 112,39%
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Lâmina de Informações - Agosto 2021                                                                

Prezados colaboradores, o cenário econômico foi influenciado pelos seguintes eventos no mês de agosto: 

• No cenário local, o mercado financeiro brasileiro foi bem desafiador para os investidores, com riscos políticos e fiscais gerando

bastante volatilidade. Além disso, a crise hídrica está cada vez mais preocupante, pressionando a já elevada inflação e obrigando o Banco

Central a elevar cada vez mais a taxa básica de juros (SELIC); 

• O IPCA, índice oficial da inflação no Brasil, avançou para 0,96% (base julho) e atingiu 8,99% em 12 meses. É a maior variação para o

mês desde 2002, quando o índice foi de 1,19%. O custo da energia elétrica aumentou 7,88% e foi o item que mais impactou na inflação

do mês; 

• O Ibovespa, principal índice brasileiro de ações, rentabilizou -2,48% no mês e no ano acumula um resultado de -0,20%; 

• O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, decidiu endurecer o processo de alta de juros. A SELIC subiu um

ponto percentual, de 4,25% para 5,25% ao ano, e já está sinalizado um aperto da mesma magnitude para setembro; 

• O cenário internacional foi construtivo para o mercado financeiro que ficou cada vez menos receoso com a inflação permanentemente

alta, a qual aparenta ser temporária. Com o processo de vacinação cada vez mais avançado, espera-se que as cadeias de produção ao

redor do mundo voltem a funcionar plenamente reduzindo assim a pressão de preços pelo lado da oferta, o que levaria,

consequentemente, a uma queda na inflação;

• Do lado negativo, a volta do Talibã ao poder trouxe volatilidade aos mercados, principalmente, refletindo a fragilidade de Joe Biden na

condução do processo de retirada das tropas americanas, o que resultou em uma perda de popularidade. O receio dos investidores é que

Biden mude sua política econômica, se tornando mais gastador para recuperar seus números;

• O S&P 500, principal índice global de ações, rentabilizou positivamente em 2,90% no mês e no ano acumula um resultado de 20,41%. 

Para setembro, o mercado seguirá atento ao cenário político e fiscal do Brasil, assim como, a disseminação da variante Delta, indicadores

de inflação e atividade econômica global.    
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