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N.º 11 – Dezembro de 2018 

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 

dezembro a rentabilidade apresentada é prévia, pois não contempla 

os imóveis e empréstimos. 

 

Quadro nº 01: Rentabilidades 

  
  Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 

O ano de 2018 foi marcado por diversos eventos que 

refletiram na economia, gerando volatilidade e afetando o 

desempenho das carteiras. No mês de dezembro a carteira de 

renda variável da Fundação encerrou com 0,76% de 

rentabilidade, superior ao resultado do Ibovespa, que fechou 

no mesmo período em -1,81%. A estratégia do Núcleo de 

investimentos ao longo do ano de 2018 foi de se proteger 

frente as incertezas que eram refletidas pelo mercado 

financeiro, por meio da busca de novos produtos financeiros 

para seu portfólio de investimentos, que apresentassem 

desempenho em linha com as metas definidas pela Fundação.  

Se espera que o ano de 2019 seja marcado pela 

reestruturação da economia e avanço das reformas 

necerrárias. E que isto, consequentemente, leve a uma maior 

janela de oportunidades para investimentos.    

 

 

CENÁRIO MACROECONÔMICO 

A economia brasileira chegou ao final de 2018 sem 

sinais sólidos de retomada do crescimento. O 

endividamento elevado, tanto do setor privado 

como público, explica a razão de a economia 

mostrar lenta recuperação, apesar de contar com 

fundamentos saudáveis, como inflação e juros 

baixos. Ao longo do ano, a economia foi 

submetida a choques adversos - greve dos 

caminhoneiros; piora do cenário internacional; 

incerteza política - que abortaram o ciclo de 

recuperação iniciado na segunda metade de 2017. 

O PIB de 2018 deve crescer bem abaixo das 

projeções de 3% que predominavam no início do 

ano. A inflação se manteve correndo abaixo da 

meta inflacionária (4,5%) durante todo o ano, isso 

permitiu ao Banco Central a redução da taxa 

básica de juros para patamares historicamente 

baixos, colocando em níveis semelhantes às 

presentes nas principais economias emergentes.  

Após as eleições terem se confirmado, o prêmio de 

risco país caiu, o câmbio se apreciou, os juros 

longos caíram e a Bovespa voltou a subir. Os 

indicadores de confiança, tanto dos empresários 

como dos consumidores, voltaram a refletir o 

otimismo dos agentes em relação à evolução da 

economia ao longo dos próximos meses. 

A ameaça se concentra em um ambiente 

internacional de maior aversão ao risco, com o 

mundo crescendo menos em meio à intensificação 

da guerra comercial entre Estados Unidos e China, 

ao mesmo tempo em que ocorre a normalização 

das taxas de juros nas economias avançadas. Os 

emergentes terão que aceitar moedas mais 

depreciadas, juros mais altos e menor crescimento 

econômico. Internamente, o maior risco encontra-

se na esfera política. A frustração com as reformas 

e com os ajustes necessários à economia brasileira 

afetaria negativamente a confiança dos agentes, 

colocando em risco os avanços obtidos no campo 

dos juros e inflação recentemente. Ambas as 

ameaças resultariam em frustração do crescimento 

da economia. 

A perspectiva do desempenho da economia 

brasileira em 2019 será marcada pela capacidade 

do novo governo de promover as alterações 

socioeconômicas expressas pela maioria da 

população brasileira. 

BOLETIM CONJUNTURAL DOS INVESTIMENTOS 

Elaboração: Núcleo de Investimentos da FAPERS 

Fonte: Boletim de Educação Financeira SulAmérica Invest.  
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