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N.º 13 – Fevereiro de 2019 

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 

No quadro nº 01, apresentamos os indicadores de desempenho 
dos investimentos no mês de fevereiro. 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 jan/19 fev/19 no ano 
12 

meses 
24 

meses 
BD1 0,87% 0,71% 1,59% 9,75% 20,31% 
MISTO 0,94% 0,79% 1,74% 9,89% 20,19% 
PGS 0,94% 0,86% 1,81% 10,18% 20,80% 
PGA 0,71% 0,61% 1,32% 8,25% 18,40% 
PREVER 2,03% 0,37% 2,41% 8,88% 17,70% 
CONSOLIDADO 1,18% 0,72% 1,91% 9,78% 19,93% 
SEGMENTOS           
RENDA FIXA 0,86% 0,69% 1,56% 9,19% 18,34% 
R. VARIÁVEL 11,48% -2,38% 8,83% 18,41% 26,80% 
IMOVEIS 1,28% 0,00% 1,28% 13,06% 45,98% 
EMPRESTIMOS 1,33% 0,00% 1,33% 16,56% 37,15% 
INDICADORES           
CDI 0,54% 0,49% 1,04% 6,41% 15,94% 
IBOVESPA 10,82% -1,86% 8,76% 11,99% 43,38% 
INPC  0,36% 0,54% 0,90% 3,94% 5,82% 
IPCA  0,32% 0,43% 0,75% 3,89% 6,85% 
POUPANÇA 0,37% 0,37% 0,74% 4,59% 11,21% 
META 0,79% 0,97% 1,77% 9,43% 17,29% 
DÓLAR -5,75% 2,37% -3,52% 15,21% 20,62% 

  Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 
 
O desempenho das aplicações em renda fixa, responsáveis por 
94% dos investimentos da FUNDAÇÃO, tiveram uma 
rentabilidade consolidada de 0,69% no mes de fevereiro, 
acumulando no ano 1,59%, o seu indicador de referencia, o CDI 
foi em fevereiro de 0,49% e no ano 1,04%. A renda variável que 
representa 4% dos investimentos, teve uma rentabilidade negativa 
de 2,38% no mes e 8,83% positivo no acumulado do ano, o seu 
indicador de referencia o IBOVESPA no mes foi de -1,86 e no ano 
de 8,76%. 
A inflação medida pelo INPC em fevereiro foi de 0,54% 
resultando numa meta de 0,97%, já o desempenho consolidado dos 
investimentos no mes foi de 0,72%. No acumulado do ano, a meta 
foi de 1,77% e o desempenho dos investimentos 1,91%. 
 

Fonte: Western Asset – Newsletter Mensal – Mar/2019 Elaboração: Núcleo de Investimentos da FAPERS 

CENÁRIO DOMÉSTICO 
 Inflação: o IPCA de fevereiro ficou em 0,43%, acima do 
consenso de 0,38%. O resultado final ficou em linha com 
estimativa de curto prazo do BCB (0,42%), segundo o 
último Relatório de Inflação Trimestral, divulgado no final 
de dezembro. Apesar da surpresa negativa, algumas 
medidas subjacentes de inflação mostraram forte 
desaceleração, principalmente a dos Serviços, após alta nos 
últimos dois meses. Em resumo, apesar da surpresa 
negativa do índice cheio, a composição do IPCA de 
fevereiro mostrou-se bastante benigna, reduzindo a
preocupação de uma aceleração da inflação de Serviços. 
Para março, esperamos IPCA próximo a 0,45% (menor 
pressão de Alimentos no Domicílio, Educação, mas com 
alta da Alimentação Fora do Domicílio, Combustíveis e 
Passagens Aéreas). 
 
Renda Fixa: fevereiro foi um mês de poucos eventos e 
movimentações limitadas no mercado de renda fixa. A taxa 
de Jan 23 prefixado chegou a subir 25 pontos-base no pior 
momento do mês, mas fechou com alta de apenas 15 
pontos-base. Esta pequena amplitude mostra que o 
mercado está em compasso de espera, observando os 
primeiros passos da tramitação do projeto de reforma da 
Previdência. 
 
Câmbio: O Real se desvalorizou 2,3% em fevereiro. Assim 
como no Mercado de renda fixa, não houve um grande 
evento que tenha influenciado de maneira determinante o 
mercado cambial global. Houve apenas uma pequena 
deterioração marginal, assim como na renda fixa, depois do 
rally dos últimos dois meses. 
 
Bolsa: Depois de iniciar o ano a todo vapor, a bolsa 
devolveu uma pequena parcela dos ganhos, com o 
IBOVESPA recuando 1,86% em fevereiro. Nada de 
realmente relevante, apenas uma realização de lucros 
depois de um início de ano acima das expectativas.
Continuamos vendo valor nesta classe de ativos, com
potencial de valorização da bolsa brasileira, estimando
crescimento dos lucros nos próximos 12 meses com a 
aprovação da reforma da Previdência. 
 

CENÁRIO GLOBAL 
O tema menos analisado e entendido continua a ser as
taxas de inflação extraordinariamente moderadas em todo o 
mundo. Esta moderação deverá ter uma influência decisiva 
sobre as políticas monetárias das economias desenvolvidas. 
Os diretores do Fed têm deixado claro que as condições
devem mudar substancialmente antes que se recomece o 
ciclo de aperto monetário. Ou seja, será necessário que a 
inflação mude de patamar antes que se pense em voltar a 
subir as taxas de juros. Considerando a atual desaceleração 
global, tanto os EUA quanto a China têm fortes incentivos 
para chegar a um acordo sobre o comércio. É o que vem 
acontecendo. Os desafios que atingiram os Mercados 
Emergentes no ano passado levaram os preços da dívida 
local desses países ao seu nível mais baixo nos últimos 18 
anos. Trata-se, em nossa visão, de uma excelente 
oportunidade de investimento. 

BOLETIM CONJUNTURAL DOS INVESTIMENTOS 


