
1998 40

Benefício Definido - BD Benefício Prop. Diferido 2

107

Status: Saldado Pensionistas 24

Total 173

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% 0,83% 0,64% 0,88% 0,75% 0,18% 0,76% 0,90% 0,25% 1,69% 9,42% 9,18%

2020 0,78% -0,38% -3,06% 0,59% 0,47% 0,75% 1,26% 0,55% 0,90% 4,84%

(*) INPC + 4,5%aa

Mês Ano 12 meses

0,13% 1,76% 2,67%

0,36% 1,16% 2,94%

0,16% 2,12% 3,86%

-3,44% -14,07% -1,75%

PLANO UNISULPREV - Informe Mensal de Rentabilidade

AGOSTO/2020

INFORMAÇÕES GERAIS NÚMERO DE PARTICIPANTES

Início do Plano: Ativos

CDI

Modalidade:

Meta Atuarial: INPC + 5,5% aa Aposentados

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE X META ATUARIAL

INDICADORES FINANCEIROS

Poupança

INPC

ANÁLISE DO MERCADO

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

O apetite por ativos de risco em agosto se manteve elevado nos mercados internacionais, levando a maior parte dos índices de ações, tanto nos EUA como na 
Europa, a mais um mês de valorização. O índice S&P-500, por exemplo, renovou as máximas históricas e teve o melhor mês de agosto desde 1986, com alta 
superior a 7%. Alguns fatores podem ser citados como principais motivadores desse movimento. O primeiro, já conhecido, é a manutenção da abundante 
liquidez nos mercados por conta da injeção promovida pelos bancos centrais globais. Outros motivos, também não tão novos, são a expectativa do 
desenvolvimento rápido de uma vacina para a Covid-19. A maior novidade ficou por conta da postura do Fed. O anúncio de que a autoridade monetária norte-
americana passará a olhar a média da meta inflacionária para agir elevou a confiança dos investidores de que os juros por lá serão mantidos em patamares 
próximos aos atuais por muito tempo (horizonte de alguns anos) e aumentou ainda mais a busca por investimentos com maior grau de risco e consequente 
potencial de retorno. Essa nova rodada de valorização nas bolsas, com alguns dos índices alcançando as novas máximas históricas, eleva também o risco 
potencial dos mercados diante das incertezas que certamente vamos encarar nos próximos meses. As eleições norte-americanas, ainda longe de um cenário 
de definição, também devem ocupar boa parte da atenção dos investidores. Em relação aos ativos brasileiros, esses desafios já puderam ser vistos ao longo de 
agosto. A elevação da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, principalmente no Nordeste, associada ao forte aumento do gasto público com programas 
para manter a renda da população afetada pela pandemia, despertou o receio de que o governo pudesse flertar com o abandono da agenda de austeridade 
fiscal. Esse temor também se fez sentir no mercado de ações e de câmbio. A cotação do dólar contra o real chegou a ultrapassar o patamar de R$ 5,60 nos dias 
mais negativos do mês, enquanto o índice Ibovespa perdeu os 100 mil pontos, fechando agosto com desvalorização de 3,44%. As questões políticas devem 
seguir adicionando volatilidade aos ativos domésticos.

Em relação ao mercado de crédito privado, continuamos observando a tendência de fechamento nos spreads, ainda que em velocidade menor do que nos meses 
anteriores. A demanda por ativos em CDI+ segue elevada, principalmente se comparada aos papéis em %CDI. A instabilidade na curva de juros trouxe maior oscilação 
nos papéis indexados ao IPCA, que em geral são mais longos e precificados através da curva das NTN-B. O IDA-DI (índice da debêntures indexadas ao CDI calculado pela 
Anbima) apresentou retorno de 0,85%, enquanto o IDA-IPCA teve rentabilidade de apenas 0,02%. 


