
1998 68
Benefício Definido - BD Benefício Prop. Diferido: 3

92
Status: Saldado Pensionistas: 22

Total 185

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Meta (*)
2016 1,08% 0,57% 0,77% 0,93% 0,90% 1,23% 1,47% 1,19% 0,76% 0,97% 0,44% 0,69% 11,58% 11,38%
2017 1,35% 0,96% 1,11% 0,71% 0,69% 0,52% 1,07% 1,02% 0,64% 0,61% 0,47% 1,20% 10,85% 7,68%
2018 1,28% 0,34% 0,73% 0,71% -0,46% 0,46% 1,61% -0,07% 0,41% 2,04% 0,46% 0,34% 8,14% 9,12%
2019 1,18% 0,42% 0,56% 0,83% 3,03% 4,13%

(*) INPC + 5,5%aa

Mês Ano 12 meses
0,37% 1,49% 4,55%
0,60% 2,29% 5,07%
0,52% 2,04% 6,34%
0,98% 9,63% 11,89%

INPC
CDI

Ibovespa

Modalidade:

LÂMINA DE INVESTIMENTOS - PLANO UNISULPREV

INFORMAÇÕES GERAIS NÚMERO DE PARTICIPANTES

Início do Plano: Ativos:

ABRIL/2019

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

INPC + 5,5% aa 

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Administrador Custodiante Gestor

ANÁLISE DO MERCADO

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

INDICADORES FINANCEIROS

Aposentados:Meta Atuarial:

Poupança

O otimismo com o crescimento global voltou a motivar os investidores na busca por ativos em abril. Os números da economia norte-americana seguem mostrando robustez, com forte 
criação de vagas de trabalho e taxa de desemprego se mantendo nas mínimas históricas. Os dados divulgados na China também indicam estabilidade da atividade por lá, mostrando 
reação em relação aos estímulos feitos pelo governo chinês desde meados do ano pasado. A expectativa é que a recuperação da segunda maior economia do mundo também ajude a 
estimular a Zona do Euro, através das importações. Com isso, os investidores parecem ter afastado os temores de enfraquecimento da atividade global, que preocuparam os mercados 
no final de 2018. A maior parte das bolsas internacionais teve valorização em abril. O maior foco de volatilidade, porém, ainda é com a guerra comercial entre EUA e China. Apesar da 
expectativa de que um acordo estaria próximo durante o mês de abril, maio começou com aumento das preocupações. No Brasil, o clima mais tranquilo no exterior teve pouca 
influência sobre a precificação dos ativos locais. O mercado segue mais preocupado com o cenário político e o andamento da reforma da previdência. O enfraquecimento das 
expectativas quanto ao crescimento da economia brasileira também ajuda a elevar a cautela dos investidores. A projeção de crescimento medida pelo relatório Focus indica 
crescimento abaixo de 1,50% para este ano. Por outro lado, a fraqueza da atividade impede a elevação das expectativas inflacionárias. Apesar da alta forte da inflação nos quatro 
primeiros meses do ano, a alta taxa de desemprego e a baixa utilização da capacidade da indústria ajudam a manter as projeções do IPCA dentro da meta do Banco Central. Em abril, o 
IPCA recuou em relação a março com enfraquecimento em alimentos, bebidas e transportes. Para maio, a expectativa é de elevação mais contida nos preços.


