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

Plano BASF 0,08% 2,76% 5,66% 5,88% 11,67% 19,57% 34,29% 64,50% 160,32%

CDI 0,36% 0,94% 1,49% 1,64% 2,44% 6,76% 13,53% 36,78% 127,23%

Inflação 1,02% 2,34% 4,50% 4,76% 8,99% 11,51% 15,10% 23,52% 75,20%

Poupança 0,24% 0,61% 1,00% 1,12% 1,72% 4,89% 9,66% 24,22% 111,87%
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Lâmina de Informações - Julho 2021                                                                

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

• No cenário local, os ruídos políticos trouxeram bastante volatilidade para os investimentos. Ao longo do mês, as falas do Presidente

Bolsonaro, que colocaram em xeque a próxima corrida presidencial, e a criação de novos ministérios agitaram o mercado financeiro. O

principal tema que preocupou os investidores foi em relação aos gastos públicos, diante de uma possível flexibilização nas contas

públicas para acomodar o novo Bolsa Família; 

• O Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro, encerrou o mês com uma forte queda de 3,94%. Além dos fatores

domésticos, o cenário internacional também contribuiu para a queda da bolsa brasileira. Essa foi a segunda maior queda no ano,

perdendo apenas para o mês de fevereiro;

• Já no cenário internacional, o lado político também afetou os investimentos. Isso ocorreu, devido as intervenções cada vez mais

constantes feitas pelo Governo chinês nos preços de diversas matérias-primas, incluindo o aço, e na tentativa do Governo de regular

empresas chinesas que possuem capital aberto nos EUA;   

• Nos EUA, o surgimento da nova variante Delta levou a uma aceleração dos casos, que pode ganhar corpo nos próximos meses. Porém,

não houve uma aceleração proporcional nas taxas de hospitalização e de óbitos, demonstrando a eficácia dos imunizantes contra a

COVID-19;

• A vacinação avançada contribuiu para uma maior abertura das economias, com alguns governadores anunciando flexibilização total já

nas próximas semanas, fator que irá favorecer a retomada mais robusta de empregos e crescimento de setores que foram os mais

impactados pela pandemia;

• Em meio a divulgação dos balanços de resultados do segundo trimestre das empresas americanas, que continuam a surpreender as

expectativas do mercado, o S&P 500 (principal índice da bolsa de valores americana) encerrou o mês de julho com alta de 2,27% e no

ano o acumula alta de 17,02%. Já dólar encerrou o mês com alta 2,39% cotado a R$ 5,12 e no ano apresentou uma queda de 1,45%.

Para agosto, o mercado seguirá atento ao calendário de vacinação, cenário fiscal brasileiro e os dados de atividade econômica e de

inflação no Brasil e no mundo.   
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