
Planos mantém desempenhos destacados em período de 36 meses 

Rentabilidade em 2020 até Junho (em %)

Rentabilidade em 36 meses até Junho/2020 (em %)

Risco dos Investimentos

Os planos da BRF Previdência seguem, em período de 36 meses, com destacados 
desempenhos que superam suas metas, apesar da inigualável crise deste ano em 
função da pandemia. 

Mesmo com o arrefecimento em algumas regiões do mundo, o Covid-19 perma- 
nece provocando diculdades nas economias de diversos países. No Brasil, incer-
tezas permanecem com percepção de que a pandemia agora esteja em fase de 
interiorização.

AApesar desta situação, os mercados nanceiros se comportaram de forma otimis-
ta com o aumento dos preços dos ativos. Por exemplo, mesmo diante do contex-
to de incerteza com a pandemia, como se dará o retorno gradativo às atividades 
presenciais, o mercado acionário teve seu melhor trimestre desde 1997.

Na esteira do que se tem visto no mercado, os planos de benefícios têm apresen-
tado recuperação na rentabilidade, apesar de, no acumulado do ano, estarem 
abaixo de suas metas.

Veja adiante as rentabilidades no mês, acumuladas no ano de 2020 e em 36 
meses com a referência de junho.

O mercado acionário segue como o principal segmento da retomada com o 
índice IBOVESPA que representa as empresas mais negociadas da bolsa brasileira, 
apresentando valorização de 8,76% em junho, terceiro mês seguido de alta. A 
bolsa atingiu 30% no segundo trimestre do ano, seu melhor resultado de abril a 
junho desde 1997.

EE após nova queda da Taxa SELIC em junho, o segmento de renda xa renovou 
seu melhor mês em 2020. O IMA-B, índice composto pelos títulos públicos atrela-
dos à inação IPCA (NTN-B) se valorizou 2,05% em junho.

Em decorrência da pandemia, os impactos nas variações diárias dos preços dos ativos, 
principalmente em março, foram signicativos e ocorreram valores acima dos indica-
dos na Política de Investimentos de cada Plano para o indicador que representa o risco 
de mercado, conhecido como valor em risco (VaR).

AAs tabelas adiante mostram os valores mensais realizados para o indicador valor em 
risco – VaR, risco de mercado, em 2020 e número orientado em cada Política de Inves-
timentos (P.I.) em vigor (em % de recursos no segmento Renda Variável e em % do 
total consolidado de recursos). 

A lógica é de que os valores ocorridos em março foram muito fora de um padrão espe-
rado mesmo sob cenários extremos, já existindo diminuição dos valores observados 
em mercado mês a mês após as extremas variações ocorridas em março que de 
acordo com a metodologia de cálculo do indicador deverão aparecer a partir de 
agosto.

Valores em % de recurso no segmento Renda Variável e em % de recurso consolidado por Plano
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Rentabilidade dos Planos em Junho (em %)

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

1,04         1,53          2,07      0,67               1,30        0,71


