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N.º 12 – Janeiro de 2019 

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 

No quadro nº 01, apresentamos os indicadores de desempenho 
dos investimentos no mês de janeiro. A rentabilidade apresentada é 
prévia, pois até o encerramento deste boletim ainda não 
dispúnhamos o resultado da rentabilidade dos imóveis e 
empréstimos. 

Quadro nº 01: Rentabilidades 

POR PLANO dez/18 jan/19 no ano 
12 

meses 
24 

meses 
BD1 0,40% 0,88% 0,88% 9,65% 20,43% 
MISTO 0,47% 0,94% 0,94% 9,84% 20,34% 
PGS 0,43% 0,95% 0,95% 10,13% 20,76% 
PGA 0,46% 0,71% 0,71% 8,26% 18,74% 
PREVER 0,51% 2,05% 2,05% 9,27% 20,97% 
CONSOLIDADO 0,46% 1,19% 1,19% 9,84% 20,63% 
POR 
SEGMENTO           
RENDA FIXA 0,37% 0,86% 0,86% 9,10% 19,91% 
R. VARIÁVEL 0,76% 11,48% 11,48% 22,94% 28,02% 
IMOVEIS 2,10%   12,12% 44,97% 
EMPRESTIMOS 3,67%   16,25% 36,60% 
INDICADORES           
CDI 0,49% 0,54% 0,54% 6,38% 16,36% 
IBOVESPA -1,81% 10,82% 10,82% 14,70% 50,59% 
INPC  0,14% 0,36% 0,36% 3,57% 5,51% 
IPCA  0,15% 0,32% 0,32% 3,78% 6,74% 
POUPANÇA 0,37% 0,37% 0,37% 4,62% 11,54% 
META 0,57% 0,79% 0,79% 9,04% 16,94% 
DÓLAR 0,30% -5,75% -5,75% 15,48% 16,79% 

   Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 
 
O resultado das aplicações financeiras da FUNDAÇÃO no mês de 
janeiro, foram impactadas positivamente pelo desempenho da 
renda variável, que representa em torno de 3% do patrimonio e 
atingiu 11,48% de rentabilidade, o Ibovespa neste mesmo período 
obteve 10,82%. A renda fixa que reprenta em torno de 93% dos 
investimentos da FAPERS, atingiu uma rentabilidade de 0,86%, 
enquanto o CDI neste mes foi de 0,54%. 
 
A inflação medida pelo INPC foi de 0,36% impulsionando a meta 
do mes para 0,79%, superada pelo desempenho consolidado dos 
investimentos, cuja rentabilidade global foi de 1,19%. 
 
O destaque positivo do mes ficou por conta do dempenho do plano 
Prever, que foi de 2,05%, devido que seu portifólio de 
investimentos possui um total de 9% de ativos de renda variável. 

Fonte: Anbima 
Elaboração: Núcleo de Investimentos da FAPERS 

CENÁRIO MACROECONÔMICO 
Na última reunião do Comitê de Acompanhamento 
Macroeconômico da ANBIMA, realizada em 01 de 
fevereiro de 2019, o Comitê reduziu a mediana da projeção 
da taxa de crescimento do PIB de 2,8% para 2,6%, 
revertendo a melhora na projeção observada em dezembro 
do ano passado. As previsões mínimas e máximas apuradas 
situaram-se entre 2,0% e 3,5%. 
As dúvidas quanto à performance da economia brasileira 
para este ano marcaram o debate no Comitê. Há consenso 
de que a aprovação da reforma da previdência será 
importante para fortalecer o canal de confiança e 
impulsionar os investimentos. Mesmo com a reforma 
aprovada entretanto, muitos analistas acreditam que a 
aceleração será mais evidente no segundo semestre deste 
ano. As incertezas no campo político em relação ao 
conteúdo e velocidade de aprovação da reforma acaba 
retardando a decisão de investir, prejudicando o resultado 
do PIB neste primeiro semestre. 
 
Política Monetária 
Em relação à política monetária, a mediana da taxa Selic 
para 2019 indica estabilidade dos juros no patamar de 6,5% 
ao longo do ano. Em dezembro do ano passado esta 
mediana refletia uma expectativa de aumento a partir de 
outubro, encerrando o ano em 7,5%. A mudança nas 
projeções dos juros foi provocada pela percepção de que o 
crescimento da economia deverá ser mais moderado que o 
previsto, sobretudo diante da divulgação dos resultados dos 
indicadores de atividade do último trimestre de 2018. Isso 
melhora o balanço de riscos para a inflação neste ano.  Este 
quadro mais confortável para a inflação já se refletiu na 
mediana da projeção para o IPCA para 2019, que sofreu 
leve redução de 4,0% para 3,9% em relação à reunião de 
dezembro, com a maioria das projeções situando-se no 
intervalo entre 3,8% e 4,0%. A mínima e a máxima 
previstas para este ano são de 3,3% e 4,5%, 
respectivamente. 
 
Cenário Externo 
No debate, o grande destaque foi o reflexo no mercado do 
Comunicado do FED que sinalizou uma redução do ciclo 
de aumento dos juros combinada com a eventual alteração 
na pespectiva de enxugamento do seu balanço. Boa parte 
dos analistas revisou a previsão de quatro para dois 
aumentos em 2019. Para o Comitê, este evento deve 
significar uma nova janela de oportunidade para os 
mercados emergentes neste primeiro semestre, a despeito 
da precaução dos investidores com o Brasil e as 
preocupações com a economia mexicana e argentina.  
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