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RENTABILIDADES

Rentabilidades Mensais
PPR SGF

Poupança
Garantida

Poupança
Conservadora

Poupança
Equilibrada

Poupança
Ativa

Poupança
Dinâmica

Stoik

ALFA Top
Gestores

2021 out (ytd)

1,79%

4,30%

5,15%

8,66%

11,55%

10,20%

8,01%

2020

-1,69%

-0,09%

0,74%

1,47%

5,31%

6,09%

8,11%

Últimos 3 anos

1,07%

6,58%

9,42%

15,66%

25,63%

27,72%

Rentabilidades Mensais
FPA SGF

Reforma
Garantida

Reforma
Conservadora

Reforma
Equilibrada

Reforma
Stoik

2021 out (ytd)

1,59%

3,78%

5,34%

12,39%

2020

-1,14%

-0,71%

0,08%

4,98%

6,45%

10,33%

34,65%

Últimos 3 anos
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