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Planos de benefícios apresentam importante recuperação
em maio

Os Planos de benefícios administrados pela BRF Previdência apresentaram
importante recuperação no mês de maio. O destaque no período ficou por
conta do segmento de renda variável. A alta de 15,24% da ação BRFS3
contribuiu para agregar rentabilidade a carteira consolidada no Plano FAF,
Plano II CD e Plano III. Já a rentabilidade dos Planos, II BD e Família, foram
favorecidos pela performance positiva no segmento de renda fixa. 

Outro ponto importante em maio foi o Ibovespa¹, que fechou o período com
alta de 3,22% em relação ao mês anterior, mostrando resiliência diante das
intercorrências nos cenários macroeconômicos que ainda refletem nos
mercados internacionais. Confira a seguir os resultados dos planos no período.

No cenário global, o mercado financeiro começou a digerir melhor o aperto
monetário nos Estados Unidos (EUA), isso depois que o banco central
americano indicou um ritmo de aumento em 0,5% na taxa de juros para as
próximas duas reuniões, o que representou um alívio frente às expectativas
mais pessimistas que previam um reajuste de 0,75% já no próximo encontro.

Por sua vez, a China iniciou o processo de reabertura parcial de suas cidades
interditadas pelas medidas no país de “Covid zero”, o que também aumentou o

interesse dos investidores globais e a demanda por commodities5,
favorecendo o Brasil.

Importante lembrar que a bolsa brasileira possui uma grande representação de
empresas do setor, ou seja, a alta dos preços dos insumos ajuda a segurar o
Ibovespa mesmo em um cenário desfavorável nos EUA; como aconteceu em
boa parte do mês. Outro resultado positivo foi a divulgação do balanço dos
bancos agregando boa performance para o mercado brasileiro.

Por outro lado, não podemos dizer que os acontecimentos de curto prazo vão
trazer tranquilidade para os investimentos, principalmente em função da
continuidade da guerra na Ucrânia e a pressão inflacionária que atinge
diferentes países desenvolvidos. Mas, diante de um cenário de incertezas,
vimos uma recuperação da bolsa brasileira no período, depois de algumas
semanas lutando para se manter acima dos 100 mil pontos.

Confira a seguir mais detalhes dos cenários externo e interno e conheça
melhor os principais termos que apresentamos nesta edição.

🇧🇷 🌍 💰 
DESTAQUES NOS CENÁRIOS 

EXTERNO E INTERNO 

📣 EUA vem apresentando inflação com o nível mais alto dos últimos quarenta
anos, num contexto de mercado de trabalho com baixo desemprego, alta
procura e pressão elevada sobre os salários.

📣 Na zona do euro, observamos elevação dos preços na energia e dos riscos
para a própria disponibilidade energética, atingindo principalmente Alemanha e
Itália por terem setores industriais relativamente grandes e maior dependência
de importações de energia da Rússia.

📣  O IPCA fechou o mês com 0,47% desacelerando para 11,73% nos 12
meses. O resultado foi favorecido pela queda 7,95% no custo da energia
elétrica.

📣  O Tribunal de Contas da União aprovou a segunda parte do processo de
privatização da Eletrobras, que agora pode ir ao mercado ofertar suas ações
para os trabalhadores utilizarem até 50% dos recursos do FGTS para a
compra.

🚀 ✨ 📚 
SAIBA MAIS! 

1Ibovespa: É o principal índice de desempenho das ações negociadas na
bolsa brasileira e reúne as maiores e mais negociadas empresas do mercado
de capitais brasileiro.

2IMA-B 5+: Índice que representa a evolução, a preços de mercado, dos títulos
públicos indexados à inflação (IPCA - Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), com vencimento igual ou superior a cinco anos.

3CDI: Certificado de Depósito Interbancário, trata-se de uma taxa com lastro
em operações realizadas entre instituições bancárias. São títulos que as
instituições financeiras emitem, com o objetivo de transferir seus recursos para
outra instituição com prazos curtos, normalmente de um dia para o outro. Sua
principal característica é acompanhar a variação da taxa Selic.

4 Dólar: É a moeda mais importante do mundo, sendo utilizada como reserva
financeira por diversos países. Apesar de ser a moeda oficial dos EUA, o dólar
americano pode ser considerado uma moeda de troca internacional.

5Commodities: Termo em inglês que significa mercadoria. Trata-se de
produtos primários como café, soja, milho, trigo, petróleo, além de alguns
produtos industriais semi-elaborados como celulose e açúcar. Uma commodity

costuma ter características muito parecidas com a de outros produtores,
permitindo que sejam cotadas nas Bolsas de Valores.
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