
 
 
 
 

 Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande do Sul - CNPJ: 87.752.200/0001-89 
Rua Marcílio Dias, 1073 - 90130-001 - Porto Alegre/RS - Fone/Fax: (51) 3231-7444 

E-mail: fapers@fapers.org.br  Site: www.fapers.org.br 

 

Indicadores de desempenho dos investimentos até o mês de maio 
de 2019.  

POR PLANO abr/19 mai/19 
NO 

ANO 
12 

MESES 
24 

MESES 

BD1 
RENT. 1,16% 1,00% 4,70% 10,88% 21,43% 

META 0,94% 0,49% 4,21% 9,29% 16,44% 

MISTO 
RENT. 1,19% 1,04% 4,95% 11,49% 21,41% 

META 1,03% 0,58% 4,67% 10,35% 18,25% 

PGS 
RENT. 1,18% 1,01% 4,98% 11,74% 22,16% 

META 1,03% 0,58% 4,67% 10,34% 18,23% 

PGA 
RENT. 0,79% 0,76% 3,61% 8,69% 18,08% 

META 0,93% 0,48% 4,13% 8,97% 15,33% 

PREVER 
RENT. 0,94% 1,18% 5,15% 10,74% 20,52% 

META 1,03% 0,58% 4,67% 10,35% 18,25% 

INDICADORES      
CDI 0,52% 0,54% 2,59% 6,37% 14,52% 

IBOVESPA 0,98% 0,70% 10,40% 26,42% 54,72% 

INPC 0,60% 0,15% 2,44% 4,78% 6,63% 

IPCA 0,57% 0,13% 2,22% 4,66% 7,65% 

POUPANÇA 0,37% 0,37% 1,87% 4,55% 10,58% 

DÓLAR 1,25% -0,12% 1,70% 5,45% 21,49% 

Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 
 
A estratégia de gestão dos investimentos continua sendo a 

diversificação dos investimentos, com uma correlação baixa 

entre si, trazendo com isso maior estabilidade de 

rentabilidade, reduzindo a volatilidade. 

O desempenho dos planos no mês de maio foi superior à meta. 

Contribuíram para este bom resultado o desempenho uniforme 

de todos os segmentos de aplicação. Outro fator positivo foi a 

queda da inflação, sendo que o INPC índice que indexa a 

meta, foi de apenas 0,15%. 

 
 

 

 
CENÁRIO GLOBAL 

 
Maio foi marcado pelo acirramento das tensões 
comerciais. Trump aumentou a retórica tanto com China, 
quanto com México. O rompimento das negociações para 
um acordo comercial com a China, associado ao bloqueio 
da empresa Huawei, estremeceram as relações entre os 
dois países. Em sua outra decisão, o presidente prometeu 
retaliar comercialmente o México taxando inicialmente 
em 5% qualquer importação mexicana, pela falta de 
cooperação para barrar imigrantes ilegais que atravessam 
a fronteira para os EUA. 
O FED vê muito ruído na guerra comercial e quer 
mensurar seu impacto sobre a economia para agir. Mas 
no discurso, que até dezembro ainda estava inclinado 
para alta de juros, passa a considerar quando o cortará. O 
mercado passou a precificar probabilidade muito maior 
para cortes na taxa de juros e pressiona o FED para que 
aja. Achamos que ele agirá apenas se ficar claro uma 
desaceleração relevante da economia. 

 
CENÁRIO DOMÉSTICO 

 
Saindo de um estado de paralisia nas últimas semanas, o 
Congresso deu demonstrações de boa vontade e 
caminhou na votação de algumas matérias, que 
animaram o mercado. Bolsonaro conseguiu aprovar 
decreto com o formato do governo (quantidade de 
ministérios), mas Sérgio Moro perdeu o Coaf para o 
Ministério da Economia. 
 
Juros e Inflação: 
O CDI rendeu 0,54% em maio. O IPC-A registrou 0,13%, 
taxa mais baixa para o mês desde 2006. O BC deixou 
claro que aguarda a evolução das reformas para cogitar 
mais cortes de juros. Também fica cada vez mais evidente 
a perda de vigor da economia. Projeções do Boletim 
Focus apontam para um crescimento de 1% neste ano. 
Com tudo isto o mercado derrubou as expectativas de 
inflação e juros, clamando por cortes. 
 
Câmbio 
O Dólar contra Real fechou o mês estável cotado a 
R$3,92. Porém, durante o mês cravou uma máxima a R$ 
4,12. Assim como no caso do Ibovespa, o real se 
descolou das outras moedas, que na sua maioria se 
desvalorizaram contra a moeda norte americana. 
 
Bolsa 
O Ibovespa subiu 0,7% em maio. O melhor ambiente 
político fez o Ibovespa destoar do mercado internacional, 
que sofreu fortes quedas após a amplificação das disputas 
comerciais iniciadas por Trump. Enquanto o índice de 
Emerging Markets caiu 7,5%, o Ibovespa em dólar subiu 
0,82%. Apesar de alguma euforia, o Ibovespa não 
consegue romper as máximas do ano. A reforma da 
previdência avança com lentidão e a estagnação da 
economia permanece. Seguimos acreditamos no ciclo 
positivo, mas ponderamos que não será rápido nem fácil. 
 
Fonte: Carta Mensal Argumento Gestão de Investimento 

 

BOLETIM CONJUNTURAL DE INVESTIMENTOS 
 

ANÁLISE DE DESEMPENHO 
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ANÁLISE DE RISCO DE MERCADO 
Conforme estabelecido no documento Procedimentos de Gestão dos Investimentos, parte integrante da Política 
de Investimentos, o gerenciamento de risco de mercado obedecerá aos seguintes procedimentos nos 
investimentos:  

1) A entidade terá por critério nas aplicações em fundos abertos de alocar recursos em fundos que possuam 
sistemas de controle de risco de mercado e obedeçam a um orçamento de risco pré-determinado. 

2) As carteiras próprias e as de fundos exclusivos que estão marcadas a preços de mercado também estão 
sujeitas aos mesmos critérios de gestão de risco. 

3) As carteiras de títulos marcadas pela curva, que tenham por objetivo ser levadas a vencimento, não estarão 
sujeitas a medição de risco de mercado, pois não tem por objetivo a liquidez antes do vencimento. 

4) A mensuração formal do risco deve ser realizada através de instrumentos reconhecidos como eficazes, 
dentre eles destaca-se o tracking error e o Value at Risk (VaR). A política de investimento contempla um 
orçamento de risco de mercado máximo para grupo de ativos; 

5) Os fundos de investimentos e/ou carteiras selecionados precisam estar enquadrados nos limites do 
orçamento de risco estabelecidos na política; 

6) Periodicamente os órgãos de controle e gestão da Entidade avaliam a aderência dos fundos e/ou carteiras 
ao orçamento de risco, visando manter as alocações dentro dos orçamentos de risco. 

7) No caso de rompimentos dos níveis de riscos, excepcionalmente, a Entidade poderá manter os 
investimentos, desde que devidamente justificado em decisões de Diretoria Executiva e em atas da Comitê 
de Investimentos. 

8) Para o cálculo do Value At Risk será utilizado o VaR diário dos últimos 30 dias, com 95% de confiança. 
 

Monitoramento de Risco: 
Fundo Indicador Risco (1) Orçamento Risco (1) Risco (31/05/2019) (2) 
VINCI MULTIESTRATÉGIA FIM VaR 5% 0,41% 
VINCI VALOREM FIM VaR 5% 1,10% 
BAHIA MARAU FICFIM VaR 15% 1,00% 
BNP MATCH RF VaR 5% 0,01% 
SAFRA INSTITUCIONAL RF REF VaR 5% 0,00% 
APOLLO FIM CP VaR 15% 1,19% 
SUL AMÉRICA EVOLUTION VaR 5% 0,36% 
SUL AMÉRICA RF FI LP VaR 5% 0,21% 
SULAMERICA EQUITIES FIA Tracking Error 15% 4,41% 
VINCI MOSAICO FIA Tracking Error 15% 5,61% 
FII JHSF FBV Tracking Error 30% 19,03% 

(1) Valores estabelecidos no orçamento de Risco da Política de Investimentos; 

(2) Valores obtidos através do Sistema Quantum Axis. 

 
Todos os indicadores de risco estão em conformidade com o orçamento estabelecido. 
 
ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO 
A FUNDAÇÃO manterá em sua carteira própria e em fundos exclusivos somente títulos classificados como de 
baixo risco de crédito. No lastro dos Fundos Abertos serão permitidos títulos de médio/alto risco de crédito desde 
que, no conjunto, não excedam 20% dos Recursos Garantidores de cada plano. 
Serão considerados médio/alto risco de crédito, tanto os papéis de emissões com classificação por agência 
diferente destas abaixo relacionadas, bem como os ratings das agências aqui aprovadas, com qualquer 
classificação que represente risco superior aos aqui descritos, como baixo risco de crédito. Compõem igualmente 
este grupo títulos emitidos que estejam lastreando fundos abertos, nos quais a FUNDAÇÃO mantém 
investimento, que não possuam rating. 
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Encontram-se na tabela abaixo os níveis considerados pela FUNDAÇÃO como sendo de baixo risco de crédito. 
Agência de Classificação de 

Risco 
Ratings Considerados de Baixo Risco de Crédito Bancário, não 

Bancário e de Asset’s Independentes pela FUNDAÇÃO 

FITCH ATLANTIC RATING 
F1(bra), F2(bra), AAA(bra)+, AAA(bra), AAA(bra)-, AA(bra)+, AA(bra), 
AA(bra)-, A(bra)+, A(bra), A(bra)-, BBB(bra)+, BBB(bra), BBB(bra)-, M1, 
M2. 

MOODY’s INVESTOR Aaa1.Br, Aaa2.br, Aaa3.br, Aa1.br, Aa2.br, Aa3.br, A1.br, A2.br, A3.br, 
BR-1, BR-2, MQ1, MQ2. 

STANDARD & POOR’S brAAA+, brAAA, brAAA-, brAA+, brAA, brAA-, brA+, brA, brA-, brA-1, 
brA-2, brBBB+, brBBB, brBBB-, AMP-1, AMP-2. 

 
Monitoramento de Risco: 
EMISSOR ESPÉCIE AGENCIA RATING STATUS 
Algar Telecom S.A. Debenture S&P AA- 

 

BRC Securitizadora S.A. CRI Fitch AA+ 
 

Cachoeira Paulista Transmissora Energia S.A. Debenture Fitch A- 
 

Concessionaria Auto Raposo Tavares S.A. Debenture S&P BB- 
 

Cemig Geração Transmissão S.A Debenture Fitch A- 
 

Concessionaria Rodovias Ayrton Senna 
Carvalho Pinto S.A.  

Debenture Moody's A2 
 

Energisa S.A. Debenture Moody's A1 
 

Concessionaria Rodovias Tiete S.A. Debenture Moody's Ca 
 

Banco Safra S.A. LFSN S&P AAA 
 

Vale S.A. Debenture Moody's Aaa 
 

LEGENDA STATUS 

Upgrade em relação ao mês anterior 

 

Downgrade em relação ao mês anterior 

 

Igual ao mês anterior 
 

 
Em relação a posição anterior, houve 2 rebaixamentos de Rating: 

1- Concessionaria Auto Raposo Tavares S.A. – Rebaixamento de A- para BB- pela S&P em função de 
problemas da Controladora Invepar, afetando consequentemente a controlada CART. Foi chamada 
Assembleia de Debenturistas que aprovaram não declarar vencimento antecipado desta debenture. Este 
rating na Fundação está fora do orçamento previsto. Como existe o compromisso assumido em assembleia 
de resolver a causa geradora do rebaixamento, a decisão foi permanecer no investimento.  

2- Concessionaria Rodovias Tiete S.A.- Rebaixamento de Caa2 para Ca pela Moody’s em função da 
dificuldade de encontrar acordo com os debenturistas para reestruturação da dívida e atraso no 
cronograma de obras. Este rating na Fundação está fora do orçamento previsto. No plano Prever em que 
este ativo estava marcado a mercado, foi alienado. Nos outros planos a Fundação está encaminhando 
consulta a PREVIC para a mudança de marcação deste ativo. 

 
Porto Alegre, 13 de junho de 2019 

 
 

Núcleo de Investimentos 


