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N.º 09 – outubro de 2018 

INTRODUÇÃO 

O portfólio dos investimentos da Fundação foi planejado 
individualmente dentro da realidade e necessidade de cada plano de 
benefícios, para que suporte oscilações negativas do mercado, mas 
que também reaja positivamente no caso de oscilações positivas. 

No mês de outubro, o desempenho dos investimentos da 
Fundação foi positivo em todos os planos, com destaque para o 
Plano Prever que tem uma exposição mais alta em ativos que são 
impactados pela oscilação do mercado.  

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 

No quadro nº 01, apresentamos as rentabilidades que foram 
calculadas pelo Núcleo de Investimentos, de acordo com o manual 
de cálculo da rentabilidade bruta dos investimentos. No mês de 
outubro a rentabilidade apresentada é prévia, pois não contempla os 
imóveis e empréstimos. 

 
Quadro nº 01: Rentabilidades 

Por Plano set/18 out/18 no ano 12 
meses 

24 
meses 

PBD-I 0,57% 1,05% 8,68% 10,84% 21,38% 
MISTO 0,54% 1,28% 8,64% 10,50% 22,34% 
PGS 0,56% 1,32% 8,98% 11,28% 21,78% 
PGA 0,50% 0,77% 7,37% 8,80% 20,06% 
PREVER 0,60% 1,89% 6,27% 7,76% 24,37% 
Consolidado 0,56% 1,42% 8,26% 10,23% 22,37% 
 Por Segmento 
Renda Fixa 0,55% 1,06% 8,16% 9,73% 22,10% 
Renda Variável 0,93% 13,27% 7,06% 9,56% 15,36% 
Invest. Exterior - - 0,71% 1,18% 1,45% 
Estruturados - - -0,58% 3,59% 14,17% 
Imóveis 0,45% - 6,15% 33,78% 39,28% 
Empréstimos 1,35% - 9,78% 11,34% 31,53% 
 Indicadores  
CDI 0,47% 0,54% 5,38% 6,55% 18,35% 
IBOVESPA 3,48% 10,19% 14,44% 17,66% 34,67% 
INPC  0,30% 0,40% 3,55% 4,00% 5,91% 
IPCA  0,48% 0,45% 3,81% 4,56% 7,38% 
Poupança 0,37% 0,37% 3,91% 4,84% 12,54% 
Meta Atuarial 0,73% 0,83% 8,08% 9,49% 17,51% 

   Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 
 

      

CENÁRIO MACROECONÔMICO 

Na reunião de 31/10/2018 o Copom decidiu, por 
unanimidade, manter a taxa Selic em 6,50% a.a., 
e, em comunicado para a imprensa fez as 
seguintes considerações: 

Indicadores recentes da atividade econômica 
continuam evidenciando recuperação da 
economia brasileira, em ritmo mais gradual que 
o vislumbrado no início do ano; 

O cenário externo permanece desafiador, com 
apetite ao risco em relação a economias 
emergentes aquém do nível vigente no início do 
ano. Os principais riscos seguem associados à 
normalização das taxas de juros em algumas 
economias avançadas e a incertezas referentes 
ao comércio global; 

O Comitê avalia que diversas medidas de 
inflação subjacente se encontram em níveis 
apropriados, inclusive os componentes mais 
sensíveis ao ciclo econômico e à política 
monetária; 

As expectativas de inflação para 2018, 2019 e 
2020 apuradas pela pesquisa Focus encontram-
se em torno de 4,4%, 4,2% e 4,0%, 
respectivamente. As expectativas para 2021 
permaneceram em torno de 3,9%; e 

No cenário com trajetórias para as taxas de juros 
e câmbio extraídas da pesquisa Focus, as 
projeções do Copom situam-se em torno de 
4,4% para 2018, 4,2% para 2019 e 3,7% para 
2020. Esse cenário supõe trajetória de juros que 
encerra 2018 em 6,50% a.a., se eleva a 8,0% a.a. 
em 2019 e permanece nesse patamar até o final 
de 2020. Também supõe trajetória para a taxa de 
câmbio que termina 2018 em R$/US$ 3,71, 
2019 em R$/US$ 3,80 e 2020 em R$/US$ 3,75. 
No cenário com juros constantes a 6,50% a.a. e 
taxa de câmbio constante a R$/US$ 3,70*, as 
projeções situam-se em torno de 4,4% para 
2018, 4,2% para 2019 e 4,1% para 2020. 

BOLETIM CONJUNTURAL DOS INVESTIMENTOS 

Elaboração: Núcleo de Investimentos da FAPERS 
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