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Apesar das instabilidades, planos apresentam bons
resultados em março
O conflito entre Rússia e Ucrânia foi o principal fator de incerteza e volatilidade
em março. As commodities seguiram em alta, pressionando a inflação e
diminuindo a perspectiva para o crescimento econômico mundial.
No Brasil, o banco central elevou a taxa de juros para 11,75% ao ano na
tentativa de frear a inflação e sinalizou que poderá encerrar o ciclo de aumento
de juros na próxima reunião de maio, com a taxa atingindo 12,75% ao ano. O
Ibovespa fechou em forte alta, beneficiado pela elevação dos preços das
commodities e pela entrada relevante de recursos estrangeiros na bolsa
brasileira. Na renda fixa, o fechamento de curva de juros entre os vértices
intermediários e longos (IMAB 5+) trouxe retornos satisfatórios para os
investimentos da Entidade. Mesmo diante desse ambiente desafiador,
observamos a recuperação das rentabilidades de todos os planos de
benefícios administrados pela BRF Previdência, conforme tabela abaixo.

DESTAQUES NOS CENÁRIOS
EXTERNO E INTERNO

Nos EUA, o banco central elevou a taxa de juros para o intervalo de 0,25%
a 0,50% ao ano, como era esperado, porém seu comunicado foi mais duro,
indicando que poderá subir os juros de forma mais rápida do que era
esperado, tendo em vista os níveis elevados de inflação. Esse processo
poderá provocar o menor crescimento da economia americana e mundial.
A nova onda de covid na China trouxe preocupações sobre a recuperação
das cadeias produtivas globais e seus impactos inflacionários.

Em relação ao câmbio, o fluxo de entrada de recursos no Brasil contribuiu
para levar o dólar ao menor patamar desde o início da pandemia, para perto de
R$ 4,75.
No curto prazo, as surpresas positivas com a atividade e a inflação alta
vêm garantindo números fiscais melhores e amenizando parte das pressões
fiscais observadas recentemente.
Na bolsa, as empresas exportadoras de commodities, os setores de
consumo e varejo apresentaram bons resultados, por outro lado o setor de
energia, apesar do aumento do preço do petróleo, foi impactado
negativamente pela possível interferência do governo na gestão da Petrobras.
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