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O mês de setembro foi marcado por rentabilidades negativas nos investimentos 
em geral. Isto ocorreu principalmente em função de elevação da incerteza 
quanto à trajetória futura de gastos do governo brasileiro. Adicionalmente, algu-
mas economias da Europa voltaram a realizar medidas de fechamentos, au-
mentando o temor de atraso na recuperação econômica. 

Também se destacou o aumento nos índices de inação, o que, a princípio, tende 
a ser uma questão transitória.

Assim, os planos de benefícios da BRF Previdência caram abaixo de suas metas. 

Em setembro, houve aumento das taxas de juros com impacto do fator risco scal 
brasileiro, por exemplo, o IMA-B, índice composto pelos títulos públicos atrelados 
à inação (NTN-B), desvalorizou em -1,51%, acumulando um resultado negativo 
em 2020 de -0,72%.

No mercado acionário local, o índice IBOVESPA, que representa as empresas mais 
negociadas da bolsa brasileira, apresentou queda de 4,8% no mês, acumulando 
retorno negativo de 18,2% no ano.

O impacto do Covid-19 ainda se reete nas rentabilidades acumuladas no ano 
conforme gráco seguinte. 

As rentabilidades em 36 meses até setembro de 2020, conforme gráco abaixo, 
são menores que as metas, a menos do Plano II (classe BD), e melhores que os 
indicadores de mercado apresentados.

• As eleições americanas seguem como o principal assunto, com as pesquisas indi-
cando liderança de Joe Biden tanto na votação nacional quanto nos estados mais rele-
vantes.

• Bolsas americanas apresentaram desvalorização no mês de setembro com im-
pactos dos preços das ações das empresas de tecnologia.

• Economias europeias estudam novas medidas de fechamento em função de 
uma possível segunda onda da pandemia.

• Os dados de atividade na China seguem surpreendendo positivamente, com 
destaque para o setor de serviços.

• Dados de atividade apontam crescimento no trimestre, mesmo com o mercado 
de trabalho ainda muito fraco.

• Contínuo aumento dos preços das commodities e a desvalorização do real têm 
levado o mercado a revisar a inação para cima, pressionada por alimentos e com-
bustíveis.

• O Real permanece como a moeda que mais se desvalorizou no mundo.

•• Diculdade encontrada pelo Governo para nanciar novo programa social tem 
gerado incerteza quanto à trajetória dos gastos e controle da inação futura.

• Foi observada uma redução do número de novos casos de COVID-19 nas capitais 
e no interior do país, assim como no número de mortes.
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Rentabilidade dos Planos em Setembro (em %)

II (BD)        II (CD) III IPCA + 5% FAF INPC + 5%

0,21         -0,76        -1,16      1,05               -0,73        1,28


