
2006 514

Modalidade: Contribuição Variável - CV 1

1

Taxa de Administração: 0,75% sobre a contribuição 516

Contrapartida Patrocinadora: Benefício de Risco

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Meta

2016 1,14% 0,55% 0,72% 0,88% 0,95% 1,20% 1,31% 1,18% 0,74% 0,87% 0,62% 0,76% 11,47% 10,84%

2017 1,29% 0,88% 1,00% 0,66% 0,70% 0,48% 0,98% 0,96% 0,60% 0,60% 0,50% 1,10% 10,20% 6,66%

2018 1,21% 0,41% 0,69% 0,64% -0,28% 0,60% 1,40% 0,12% 0,41% 1,64% 0,41% 0,34% 7,87% 8,09%

2019 1,18% 0,42% 1,60% 1,64%

Mês Ano 12 meses

0,37% 0,74% 4,59%

0,54% 0,90% 3,94%

0,49% 1,04% 6,41%

-1,86% 8,76% 11,99%

Atendimento ao Participante: (48) 3622-2113 - contato@prevunisul.com.br - www.prevunisul.com.br 

INDICADORES FINANCEIROS

LÂMINA DE INVESTIMENTOS - PLANO UNIPREV

ANÁLISE DO MERCADO

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

INPC + 4,5% aa Meta Atuarial:

Início do Plano:

NÚMERO DE PARTICIPANTESINFORMAÇÕES GERAIS

Ativos:

Aposentados:

Pensionistas:

FEVEREIRO/2019

(*) O patrimônio inclui o Fundo do Benefício de Risco.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (*)

GestorCustodianteAdministrador

Total:

Poupança

INPC

CDI

Ibovespa

O otimismo de janeiro se manteve nos mercados internacionais em função da expectativa de manutenção da política acomodatícia por parte do Fed, com a interrupção do ciclo de 
elevação das taxas de juros por lá. Com isso, as bolsas americanas e europeias tiveram altas. O petróleo também segue se recuperando, com alta de mais de 6% no mês. A 
expectativa de um acordo e de trégua entre EUA e China também beneficiou as bolsas, principalmente no continente asiático. E relação aos indicadores macroeconômicos, destaque 
para a divulgação do PIB do 4º trimestre dos EUA, mostrando robusto crescimento da economia norte-americana. Por outro lado, na Europa, os números de atividade seguem dando 
sinais de fraqueza, principalmente na Alemanha. No Brasil, o mês foi de realização nos mercados. Após fortes ganhos em janeiro, o Ibovespa teve queda de 1,90% em fevereiro. 
Apesar do mercado ter gostado da proposta da reforma da previdência enviada pelo governo ao congresso, as dúvidas são sobre possíveis alterações que possa ter. A proposta 
original tem potencial de economia superior a um trilhão de reais em dez anos. Alterações que enfraqueçam este impacto, podem levar o mercado a novas quedas. No mercado de 
juros a maior novidade é um possível corte da taxa Selic na reunião de março. Os investidores devem seguir de olho nas reuniões entre as autoridades norte-americanas e as 
chinesas e na expectativa de um acordo positivo para os entraves comerciais entre os dois paises. Internamente, os holofotes seguem virados para Brasília, com a expectativa sobre o 
andamento da aprovação da reforma da previdência. A reunião do Copom no dia 20 de março também deve atrair as atenções do mercado.


