
2006 357

Modalidade: Contribuição Variável - CV 5

3

Taxa de Administração: 0,75% sobre a contribuição 2

Contrapartida Patrocinadora: Benefício de Risco Total 367

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% 0,56% 0,84% 0,66% 0,87% 0,75% 0,19% 0,76% 0,90% 0,27% 1,70% 9,49% 9,18%

2020 0,76% -0,38% -3,13% 0,57% -2,21% 1,79%

(*) INPC + 4,5%aa

Mês Ano 12 meses

0,22% 0,98% 3,73%

-0,23% 0,31% 2,45%

0,28% 1,30% 5,43%

10,25% -30,39% -15,73%

PLANO UNIPREV - Informe Mensal de Rentabilidade

ABRIL/2020

INFORMAÇÕES GERAIS NÚMERO DE PARTICIPANTES

Início do Plano: Ativos

CDI

PDI

Meta Atuarial: INPC + 4,5% aa Aposentados

Pensionistas

ANÁLISE DO MERCADO

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

INDICADORES FINANCEIROS

Poupança

INPC

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

Ibovespa

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (*)

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

Fundo Gestão Custódia

Depois do severo mês de março para os mercados globais, a volatilidade cedeu e os preços dos ativos se recuperaram um pouco a o longo de abril. Vários 
fatores contribuíram para uma recuperação parcial do apetite a risco do investidores, entre eles: a injeção de liquidez e os os estímulos fiscais e monetários 
anunciados mundo afora; a expectativa de retomada gradual da atividade em vários países economicamente relevantes e as notíci as positivas em relação a 
tratamentos bem-sucedidos em pacientes infectados pelo Covid19. Uma amostra do pesado impacto da pandemia está nos números do mercado de trabalho 
dos Estados Unidos. Desde o final de março, cerca de 30 milhões de americanos entraram com pedidos de auxílio desemprego. Est e é o número de vagas que 
foram criadas na economia norte-americana desde a crise do subprime , em 2008. No Brasil, o mês também foi de recuperação parcial dos preços e redução da 
volatilidade para bolsa e juros locais. O Ibovespa fechou abril com alta de 10,25% e as taxas de juros longas, que nos dias m ais voláteis de março chegaram a se 
aproximar do patamar de 10%, recuaram para cerca de 8% ao longo de abril. Já para a moeda brasileira não foi bem assim... O r eal seguiu se desvalorizando no 
mês e figura entre as moedas que mais se desvalorizaram contra o dólar no ano. A expectativa de taxa Selic abaixo de 3% no an o (2,75% no último relatório 
Focus de abril) e o sensível aumento do risco político após o pedido de demissão do ex -juiz Sérgio Moro do cargo de Ministro da Justiça (em dia 24 de abril) 
ajudam a afastar o investidor estrangeiro do mercado brasileiro. Destaque também para o retorno parcial do mercado primário d e crédito privado em abril, 
depois de um março praticamente nulo. No entanto, a maioria das emissões de dívida realizadas em abril foi absorvida pelos ba ncos coordenadores. Mesmo 
assim, foi possível enxergar pontos em comum dessas novas emissões: prazos mais curtos, taxas mais altas e prioridade para em issores com boa classificação 
de risco de crédito. 

Em relação a performance do Integral Prevunisul,  o fundo aproveitou o processo de recuperação do Ibovespa com um retorno de 0,63%, impactado 
principalmente pelos  fundos de ações e títulos públicos que contribuíram 0,28% e 0,21% respectivamente. O fundo também aprov eitou o mês de Abril para realizar a 
compra de debêntures que tiveram elevação em seus spreads, como Natura e Saneago. 


