
Planos apresentam bons resultados e superam 
novamente as suas metas no mês de junho  

Planos mantêm retornos superiores às suas metas em 36 meses

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

Destaques 
Conra os destaques no cenário global e brasileiro

CENÁRIO
GLOBAL

CENÁRIO
BRASIL

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 %)

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

> Aumento da expectativa de redução dos estímulos na economia norte-ameri-
cana pelos membros do FED (Banco Central dos Estados Unidos) trouxe volatilidade 
para o mercado externo.

> Indicadores de atividade dos EUA seguem fortes, puxados pelo consumo e 
queda no número de pedidos de seguro-desemprego.

> Europa continua registrando redução dos níveis de restrição e mobilidade, mas a 
contaminação do coronavírus por novas variantes no Reino Unido preocupa.

> Número de novos casos de COVID-19, bem como de mortes pela doença, segue 
em queda, conrmando o avanço no processo de imunização no país.

> Dados de atividade econômica permanecem surpreendendo positivamente e 
pela 12ª semana consecutiva, o mercado reviu para cima a expectativa de crescimento 
da economia em 2021. 

>> Inação ainda é um ponto de preocupação no curto prazo, principalmente com 
o aumento dos preços da energia (em virtude da queda no volume de chuvas) e de 
algumas commodities.

> Na bolsa, as ações ligadas aos setores de óleo e gás e à melhoria da atividade 
interna, como os setores de consumo e serviços, apresentam as melhores expectativas 
de retorno.
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Com a retomada gradativa da atividade econômica em grande parte do mundo, o 
mês de junho seguiu com os bons resultados para os planos, que novamente apre-
sentaram desempenhos superiores as suas metas. 

Neste sentido, já se observa em alguns países uma recuperação dos níveis de pro-
dução pré-pandemia, porém com surpresas inacionárias. Por outro lado, o surgi-
mento de novas variantes do coronavírus ainda é um risco para o avanço da reaber-
tura econômica em algumas regiões. No cenário doméstico, observamos pressões 
nos índices de preço, principalmente devido ao aumento da energia e de algumas 
commodities.

No mercado nanceiro local, a bolsa brasileira chegou a atingir 2,6% de alta até o 
dia 24 do junho, mas encerrou o mês com valorização de 0,46% após divulgação da 
proposta de reforma tributária pelo Ministério da Economia. Os juros dos ativos de 
renda xa, particularmente os com vencimentos mais longos, se beneciaram da 
atuação do Banco Central no combate à inação.

Conra na tabela a seguir a rentabilidade e metas dos planos em 2021 por mês e no 
acumulado até junho.


