
Melhores expectativas favorecem Investimentos em maio  

Planos se mantêm acima das metas em 36 meses 

Rentabilidade em 36 meses até Maio/21 (em %)
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Quando olhamos para o período de 36 meses, os planos administrados pela BRF 
Previdência seguem apresentando 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.;

> As taxas de juros americanas recuaram novamente na expectativa que o processo de 
redução de estímulos monetários não ocasione tanta pressão nas taxas de longo 
prazo.

> Atividade econômica permanece alta nos EUA, puxada pelo consumo diante dos 
fortes estímulos scais.

> Europa segue registrando redução dos níveis de restrição e mobilidade, reetindo 
no aumento da atividade puxada pelo setor de serviços.

>> A China dobrou o número total de vacinados em maio, atingindo agora 40% da po- 
pulação. A atividade econômica registrou queda, principalmente da demanda, função 
da forte elevação no preço das commodities 

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

> Dados de atividade econômica surpreenderam positivamente o mercado com 
dados do PIB do primeiro trimestre acima da expectativa dos agentes. 

> Aumenta expectativa de nova elevação da taxa básica de juros (Selic) pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom) em 0,75 pontos.

>> Ativos brasileiros devem se favorecer diante da evolução do processo de imunização 
da população, redução das restrições e possível volta à normalidade no segundo 
semestre do ano.

atendimento@brfprevidencia.com.br
Central: 0800 702 4422

Edição 35
Junho de 2021

@brfprevidencia WhatsAppbrfprevidencia 
(11) 96325 - 9487

   |   canaldedenuncias.brfprevidencia@iaudit.com.br 

https://denuncia.iaudit.com.br/sistema/brfprevidencia
0800 740 4789

Canal de Denúncia

As rentabilidades dos planos da BRF Previdência apresentaram retornos superiores 
as suas metas no mês de maio. A boa notícia no período, que surpreendeu positiva-
mente, foi impulsionada pelo avanço no processo de imunização global contra a 
COVID-19. 

A expectativa positiva segue acompanhada de visões regionais distintas sobre a 
melhora na atividade econômica e o impacto do processo de imunização na 
inação. Em geral, observamos forte melhoria nos ativos de maior risco, o que 
indica descasamento entre a atividade potencial e a realizada até o momento.  

NoNo cenário doméstico, observamos performance bastante positiva da bolsa brasi- 
leira, com seu principal indicador, IBOVESPA rendendo 6,16% no mês. Os juros dos 
ativos de renda xa do Brasil favoreceram os desempenhos, porém os números da 
inação mais uma vez mantiveram as metas em patamares elevados.

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


