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CONHEÇA OS IMPACTOS NOS INVESTIMENTOS DOS
PLANOS EM SETEMBRO
Os mercados seguiram sofrendo perdas em razão dos desequilíbrios entre a demanda e a
oferta de produtos e serviços causados pela pandemia. Em função deste cenário, as
carteiras de investimentos dos planos administrados pela BRF Previdência foram
impactadas negativamente.
Na renda fixa observamos uma alta dos juros pelo terceiro mês consecutivo, afetando o
preço dos títulos públicos indexados à inflação, principalmente os de prazos mais longos
(IMA-B 5+). Esse ambiente desafiador também afetou o desempenho da bolsa brasileira,
que no mês teve uma das piores performances no mundo.
Levando em conta este contexto, confira a seguir as rentabilidades e metas dos planos
em 2021 e no acumulado dos últimos 12 e 36 meses até setembro.

DESTAQUES NOS CENÁRIOS
EXTERNO E BRASILEIRO

A redução no número de casos e hospitalizações por Covid nos Estados
Unidos, aliada à retomada das atividades, devem manter o consumo
impulsionado.

Banco Central Europeu e Americano sinalizaram com a redução nos seus
programas de estímulos monetários.

Na China, a desaceleração no mercado imobiliário e o risco de
desabastecimento energético devem influenciar o crescimento do país.

A manutenção do cenário inflacionário e a expectativa de novas altas de
juros tendem a reduzir a perspectiva de crescimento para o ano que vem.

Os principais fatores de risco de curto prazo seguem sendo o
desabastecimento da indústria, risco hidrológico e as questões fiscais.

Mesmo com as altas consecutivas na taxa Selic, a moeda brasileira teve a
pior performance dentre as moedas emergentes, com desvalorização de 5,8%
em setembro.
Na bolsa brasileira, os setores mais afetados foram os de mineração e
siderurgia, devido a perspectiva de menor crescimento na China, e de
educação e imobiliário, setores mais sensíveis às altas na taxa básica de juros.
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