
2006 320

Modalidade: Contribuição Variável - CV 4

3

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

Contrapartida Patrocinadora: Benefício de Risco Total 329

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% 0,47% 0,70% 1,26% 0,55% -0,14% 0,46% 1,62% 1,86% 4,60% 10,19%

(*) INPC + 4,5%aa

Mês Ano 12 meses

0,12% 2,14% 1,97%

1,46% 4,61% 4,55%

0,16% 2,76% 2,69%

9,30% 2,92% 6,71%

PLANO UNIPREV - Informe Mensal de Rentabilidade

DEZEMBRO/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

Dezembro foi mais um mês de forte alta no apetite a risco por parte dos investidores ao redor do mundo, levando a mais uma rodada de forte apreciação dos 
ativos, principalmente ações e commodities. A expectativa em torno da vacinação contra a Covid-19, com a aprovação de algumas vacinas e com vários países 
iniciando o processo, aumentaram a confiança dos investidores em relação a redução dos danos causados pela pandemia ao crescimento da economia global.
Nesse contexto, se destacaram as ações de empresas que se beneficiam da retomada do crescimento dos países, como por exemplo commodities. Mercado ainda 
deve acompanhar a questão de estímulos para as economias pelos governos e bancos centrais. A retirada de estímulos ainda está distante e não deve ocorrer ao 
longo de 2021. O apetite a risco no exterior refletiu também nos ativos brasileiros. A bolsa teve mais um mês de forte valorização e zerou as perdas do ano, 
fechando 2020 com alta de 2,92%. A entrada de recursos de investidores estrangeiros seguiu forte, com mais de R$ 19 bilhões, reduzindo o déficit no ano para
cerca de R$ 33 bilhões. O ingresso de recursos ajudou a moeda brasileira que teve mais um mês de recuperação. Com o ambiente mais tranquilo no exterior e 
sem muitos ruídos no cenário político local, o dólar caiu 2,5% e fechou o ano cotado a R$ 5,20. O prolongamento dos efeitos da pandemia com a segunda onda 
fazendo cada vez mais vítimas no Brasil também aumentam a chance de novos estímulos para conter novo período de isolamento social e prejudicar ainda mais o 
fiscal. No curto prazo, os indicadores de inflação também devem ser monitorados com atenção. As pressões têm se elevado nos últimos meses e devem levar o 
BC a elevar os juros já a partir de terceiro trimestre do ano. Em relação ao mercado de crédito privado, dezembro manteve a tendência observada nos meses 
anteriores. Volume de resgates controlado, maior liquidez no mercado secundário e estabilidade nas taxas dos ativos mais líquidos. Em relação ao mercado 
primário de debêntures, os bancos seguem encarteirando a maior parte das operações. Já o mercado de crédito estruturado voltou a oferecer boas 
oportunidades ao longo do mês, com ativos com spreads interessantes e boa qualidade de risco de crédito.

.


