
Conheça os desempenhos dos planos em agosto
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> Avanço da vacinação deve contribuir para que a atividade global não seja im-
pactada por novas restrições de mobilidade entre os países. 

> Membros do Fed (Banco Central americano) discutiram antecipar para 2021 a 
redução dos estímulos monetários.

> Europa segue se beneciando da reabertura dos países do bloco, com destaque 
para o setor de serviços.

> A desaceleração da economia chinesa além do esperado acendeu o sinal de 
alerta nos países emergentes.

> Piora no lado monetário, com aumento da inação, e discussões sobre a ma-
nutenção dos precatórios no teto de gastos para 2022 ditaram o humor dos investi-
dores no mês.

> Aceleração do consumo com reabertura da economia, alta do dólar e commodi-
ties, problemas de abastecimento e aumento do risco hidrológico trouxeram volatili-
dade.

> O aumento da percepção do risco afetou os preços dos ativos de renda xa e de 
renda variável, gerando inclusive oportunidades pontuais de investimentos.

> Na bolsa brasileira, os gestores seguem indicando empresas ligadas ao consumo 
interno e à exportação, uma proteção natural contra inação, com destaque para os 
setores de papel e celulose, saúde, tecnologia e consumo básico.
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As carteiras de investimentos dos planos administrados pela BRF Previdência foram 
impactadas negativamente no mês de agosto pela renda xa, em razão do aumen-
to expressivo das taxas de juros, principalmente nas modalidades com prazos mais 
longos (IMA-B 5+). Além disso, o desempenho também foi inuenciado pela queda 
na bolsa brasileira. Com este cenário, os planos com maior exposição nessas classes 
de ativos apresentaram os menores resultados. Por outro lado, ao observarmos no 
longo prazo, vale ressaltar o bom desempenho de todos os planos em 36 meses. 
ConConra a seguir as rentabilidades e metas dos planos em 2021 e no acumulado dos 
últimos 12 e 36 meses.
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