
Desempenhos dos planos em abril mostram que ano
 segue desaador para os investimentos

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

Planos superam metas em 36 meses 

Destaques 
Conra os destaques no cenário global e brasileiro

CENÁRIO
GLOBAL

CENÁRIO
BRASIL

Os desempenhos dos planos no mês de abril mostram que o ano continua desa-
ador para os investimentos. Por outro lado, os juros dos ativos de renda xa do 
Brasil favoreceram os desempenhos, porém os números da inação mantiveram 
as metas em patamares ainda elevados, embora menores do que em dois meses 
anteriores.

No mês passado também ocorreram melhorias nas perspectivas globais com 
nível de inação mais contido, mesmo que ainda acima das metas para o médio 
prazo, o que acalmou os movimentos das taxas de juros em geral.

Este cenário global mais favorável também ajudou na retomada do preço dos 
ativos de risco e em ações brasileiras como o IBOVESPA, rendendo 1,94% no mês. 
Conra na tabela a seguir a rentabilidade e metas dos planos em 2021 por mês e 
acumulado até abril.

Por sua vez, quando olhamos as rentabilidades com o período de 36 meses, os 
planos administrados pela BRF Previdência seguem apresentando desempenhos 
superiores as suas metas e aos principais índices do mercado. 

* Meta antes de 01/01/2021 composta por IPCA + 5% a.a.;
** Meta antes de 01/01/2021 composta por INPC + 5% a.a.;

(em %)

• As taxas de juros norte-americanas recuaram sinalizando uma pausa nos 
temores do mercado a respeito da inação.

• Setor de consumo nos EUA mostra acelerada recuperação diante do cenário be-
nigno de vacinação e retomada das atividades.

• Aceleração do nível de vacinação na Europa com aumento da oferta dos imuni-
zantes.

• Na China, com 20% da população vacinada, os dados de atividade seguem 
mostrando retomada gradual consistente.

• Casos de Covid no Brasil em patamares elevados com alguma queda tanto em 
número de casos quanto de óbitos.

• Avanço na imunização da população, com aproximadamente 15% da população 
com pelo menos 1ª dose da vacina. 

• Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizou possibilidade de nova elevação 
da taxa básica de juros (Selic) em 0,75 pontos.

•• Para os ativos brasileiros há perspectivas de preços melhores em ações e ma-
nutenção das taxas de juros em níveis superiores ao nal do ano passado, mas com 
signicativa volatilidade, além de importantes riscos associados à inação. 
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