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Dezembro foi positivo apesar do ambiente conturbado
Em dezembro o destaque foi a disseminação de novos casos de covid-19,
decorrentes principalmente do avanço da variante Ômicron, em ritmo bastante
acelerado em diversos países da Europa e Estados Unidos. No mercado
financeiro brasileiro, o mês foi marcado pela baixa liquidez nas últimas
semanas e certo arrefecimento nas preocupações fiscais, embora ainda
permaneçam elevadas. Na renda fixa, o fechamento da curva de juros
favoreceu os títulos com vencimentos intermediários, mas a parcela de ativos
com prazos mais longos (IMA-B 5+) teve resultado negativo. O principal índice
da bolsa brasileira (Ibovespa) acompanhou o bom desempenho dos mercados
externos e fechou com retorno positivo.

Em função desse ambiente, as carteiras de investimentos dos planos
administrados pela BRF Previdência apresentaram os resultados abaixo:
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DESTAQUES NOS CENÁRIOS
EXTERNO E BRASILEIRO

📣

 As incertezas relacionadas ao crescimento econômico global aumentaram
em razão da disseminação acelerada da nova variante Ômicron e da inflação,
que segue em patamar elevado na maioria dos países.

📣

 Nos EUA, esse contexto inflacionário levou o banco central a reduzir de
forma mais intensa os estímulos à economia e a indicar que pode antecipar o
início do ciclo de aumento de juros para março de 2022, e não junho, como era
esperado pelo mercado.

📣

 Na China, o governo segue com redução dos juros e expansão fiscal para
tentar minimizar o impacto da desaceleração do crescimento na economia.

 

📣

 No Brasil, a inflação continua tão persistente quanto no mundo, porém em
níveis mais altos.

📣

 Tivemos a aprovação da PEC dos precatórios e do orçamento para 2022, o
que contribuiu para diminuir a incerteza fiscal no curto prazo.

📣

 Apesar do fraco desempenho da atividade, o mercado de trabalho tem
gerado novas vagas.
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