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Maio de 2019 

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 

Abaixo apresentamos os indicadores de desempenho dos 

investimentos até o mês de abril de 2019.  

POR PLANO mar/19 abr/19 
no 

ano 
12 

meses 
24 

meses 
BD1 0,89% 1,18% 3,68% 10,50% 21,21% 

MISTO 0,90% 1,20% 3,88% 10,83% 21,05% 

PGS 0,92% 1,20% 3,95% 11,16% 21,86% 

PGA 0,69% 0,79% 2,83% 8,54% 18,19% 

PREVER 0,53% 0,94% 3,92% 9,05% 18,55% 
INDICADORES           
CDI 0,47% 0,52% 2,04% 6,34% 14,96% 

IBOVESPA -0,18% 0,98% 9,63% 11,89% 47,31% 

INPC  0,77% 0,60% 2,29% 5,07% 6,85% 

IPCA  0,75% 0,57% 2,09% 4,94% 7,84% 

POUPANÇA 0,37% 0,37% 1,49% 4,55% 10,73% 

META  1,12% 1,03% 3,97% 10,53% 18,33% 

DÓLAR 4,23% 1,25% 1,82% 13,33% 23,35% 
Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 
 
Em todos os planos a rentabilidade do mês de abril, teve um 

desempenho bastante uniforme em quase todos os segmentos. 

Fica o destaque negativo para ativos ou fundos que estão 

indexados ao CDI, que não tem conseguido nem acompanhar 

a inflação, que neste mês mais uma vez veio alta 0,60% no 

INPC, acumulando no ano 2,29% enquanto o CDI acumulou 

2,04% neste mesmo período. 

O mercado de renda variável, após um desempenho ruim no 

mês de março, recuperou-se no mês de abril, mantendo um 

bom resultado no ano, 9,63%. 

A estratégia da Fundação tem sido migrar os recursos que 

tenham como indexador o CDI, para outros investimentos que 

permitam em seu regulamento aplicar em diversos segmentos, 

gerando assim maior estabilidade de rentabilidade. 

 
CENÁRIO GLOBAL 

 
Abril foi um mês relativamente calmo para os mercados 
internacionais, sem eventos relevantes. O destaque 
positivo vai novamente para a bolsa norte-americana, que 
atingiu o pico histórico no final do mês, com alta de 
3,9%. O S&P500 já subiu mais de 25% desde o ponto de 
mínimo de 24/12 do ano passado, em função da mudança 
de postura do Fed com relação à política monetária. 
Os mercados emergentes apresentaram comportamentos 
bastante diversos, demostrando que não houve fatores 
sistêmicos relevantes em abril. Por exemplo, enquanto o 
peso mexicano, o rande sul-africano e o rublo estiveram 
entre as moedas que mais se valorizaram no mês, o peso 
argentino e a lira turca continuaram seu caminho para o 
abismo. O real ficou no meio do caminho,  
desvalorizando-se levemente em relação ao dólar, mas 
valorizando-se em relação a outras moedas mais estáveis, 
como o franco suíço e o dólar neozelandês. 
 

CENÁRIO DOMÉSTICO 
 

O cenário doméstico em abril foi marcado 
principalmente pelas dificuldades encontradas no front 
político. Apesar da aprovação do projeto de reforma da 
Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara ter se dado por uma margem de votos confortável 
(48 x 18), o processo foi bastante conturbado. 
 
Renda Fixa 
Os dados de inflação um pouco piores na margem não 
chegaram a colocar em dúvida a trajetória positiva para 
o IPCA neste ano e em 2020. O vilão são os preços dos 
alimentos, que estão subindo 7,4% nos últimos 12 meses. 
A inflação de serviços, que mede o comportamento dos 
componentes mais diretamente afetados pela política 
monetária, estão ainda em bem-comportados 3,8%, 
mostrando pouca contaminação. 
A avaliação é de que o Banco Central terá espaço para 
cortar a taxa Selic este ano, em função da fraca retomada 
da atividade econômica. Os últimos números da inflação, 
não mudam este quadro. 
 
Câmbio 
O Real se desvalorizou 1,2% em relação ao Dólar em 
abril. A moeda chegou a trabalhar com ganhos em relação 
ao Dólar de 1,5% até meados do mês, mas se 
desvalorizou mais de 3% ao longo da segunda quinzena 
em função da elevação da curva de juros nos EUA. 
 
Bolsa 
O IBrX fechou com alta de 1,1% no mês. O evento que 
mais influenciou o mercado de ações local foi a 
interferência do governo na política de preços da 
Petrobras. No entanto, após estar caindo quase 8%, os 
papeis da empresa se recuperaram com a retomada dos 
reajustes do óleo diesel. O grande destaque positivo do 
mercado acionários foram as ações dos frigoríficos 
(Brasil Foods, JBS, Marfrig, Minerva), que se 
beneficiaram do avanço da gripe suína na China. 
 
Fonte: Newsletter Mensal Western Asset 

 

BOLETIM CONJUNTURAL PARA O COMITÊ DE INVESTIMENTOS 


