
Conheça os desempenhos dos investimentos em março 

Rentabilidade em 36 meses até Março/2021 (em %)

Planos superam metas em 36 meses 

Destaques 
Conra os destaques no cenário global e brasileiro

CENÁRIO
GLOBAL

CENÁRIO
BRASIL

O mês de março trouxe otimismo ao sinalizar com um processo de retomada 
após início do ano fortemente impactado pelo avanço da segunda onda de pan-
demia do Covid-19. Por outro lado, o avanço da vacinação, mesmo que abaixo 
das estimativas iniciais do Plano Nacional de Imunização, resultou em uma 
expectativa positiva para retomada das atividades.

Conra na tabela a seguir a rentabilidade e metas dos planos em 2021 por mês e 
o acumulado até março.

Quando olhamos para o período de 36 meses, os planos administrados pela BRF 
Previdência apresentam desempenhos superiores as suas metas e aos principais 
índices do mercado. 

(em %)

> Congresso americano aprova novo pacote de auxílios a empresas e famílias no mon-
tante de U$1,9 trilhão.

> Mercado projeta retomada da inação nos EUA com maior chance de aumento dos 
juros básicos.

> Nova variante britânica do vírus levou ao aumento das restrições. 

> China segue com a pandemia sob controle e a atividade deve atingir patamar 
pré-pandemia.

> Aceleração expressiva do número de casos e óbitos em todas as regiões.

> Somente 8% da população receberam ao menos a 1ª dose da vacina. 

> STF anula condenações do ex-presidente Lula, que pode se tornar elegível em 2022.

> Os ativos apresentam expressiva volatilidade e rentabilidades negativas em grande 
parte dos ativos diante do ambiente interno conturbado, aumento de juros dos títulos 
de renda xa públicos e privados e queda dos preços das ações.
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