Boletim Dezembro - Cenário Econômico
2020 foi um ano bastante conturbado. A pandemia causada pela Covid19 virou o mundo de
cabeça para baixo, alterando a dinâmica do mercado de trabalho, a forma de relacionamento,
comunicação, assim como, a mobilidade das pessoas ao redor do mundo.
Inicialmente, a crise trouxe uma expectativa de queda do PIB global na ordem de 4%. Contudo,
à medida que os países foram aprendendo a lidar com a pandemia, uma nova expectativa, mais
positiva, com o surgimento de vacinas somada aos estímulos fiscais e monetários dos
Governos, culminaram com uma recuperação econômica expressiva. Apesar do cenário
turbulento, pode-se dizer que os resultados dos investimentos foram positivos.
Dezembro continuou o movimento positivo dos mercados globais iniciado em Nov/20. As
vacinas, desta vez com alguns países já iniciando programas de imunização, continuaram a dar o
tom positivo. O pacote adicional de estímulo fiscal, no valor de US$ 900 bilhões, que vinha
sendo discutido desde antes das eleições, finalmente foi aprovado nos EUA, o que também
ajudou a manter o bom humor dos mercados.
O Brasil continua sendo beneficiado pelo mercado externo. Mesmo com um ambiente interno
conturbado, com os constantes embates políticos e a falta de cronograma eficaz para a
vacinação no país, os investidores mantiveram o bom humor. O afastamento de uma ameaça
mais imediata em relação ao cumprimento do teto de gastos, possibilitou um tom positivo para
as alocações em taxa de juros, observada também nos leilões do Tesouro, que conseguiu
colocar papéis mais longos sem as dificuldades enfrentadas nos meses anteriores.

Impacto na Previ-Siemens
Nesse cenário todos os Perfis tiveram rentabilidade positiva, com destaque para o
segmento de renda variável no Moderado e Agressivo. O resultado de Dezembro foi
suficiente para levar o Agressivo ao melhor desempenho dentre os Perfis em 2020.
Importante ressaltar que todos os Perfis superaram o CDI.

O Real valorizou-se mais de 2,6% no mês em relação ao dólar, mas ainda é a pior moeda dentre
as principais do mundo, com desvalorização acumulada de 22,4% no ano. A bolsa de valores
também passou novamente por forte valorização e o IBrX fechou em alta de 9,2%, o que foi o
suficiente para zerar as perdas do ano, com o IBrX fechando o ano com alta de 3,5%.
Apesar da expectativa positiva, ainda há vários fatores de risco em 2021, como a efetividade das
campanhas de vacinação e controle da pandemia, as reformas administrativas e fiscal no cenário
doméstico e recuperação dos níveis de emprego, renda e retomada da atividade econômica.

