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CENÁRIO ECONOMICO – NOVEMBRO/2022 

No mês de novembro observamos um movimento positivo nos mercados globais, decorrente dos 
sinais mais benignos dos dados de inflação nos EUA e das expectativas de uma eventual flexibilização 
da política de covid zero na China. 

Nos EUA, o FED elevou a taxa de juros americana em 0,75% para o intervalo entre 3,75% e 
4,0%. Foi destacado que o nível da taxa terminal provavelmente será mais alto do que se antecipava. 
Além disso, houve uma surpresa positiva na divulgação do índice de inflação ao consumidor nos EUA 
referente ao mês de outubro, que veio abaixo do esperado. Com esse aperto monetário por parte dos 
principais bancos centrais do mundo vamos observar uma atividade mais fraca nas principais economias 
do mundo. 

Em relação a China, foi sinalizado um relaxamento em relação as suas políticas de Covid Zero. 
Além disso, houve o anúncio de algumas medidas de estímulos econômico, como o novo pacote de 
medidas para estimular o setor de moradias visando auxiliar no processo de redução do endividamento 
do setor. 

Em relação aos mercados locais, o Brasil teve um mês bastante difícil e foi na contramão da 
melhora dos mercados globais. Os primeiros sinais emitidos pelo novo governo em relação a condução 
econômica não foram bem recebidos pelo mercado. Alguns dos pontos que trouxeram instabilidades no 
mercado foram o discurso do presidente eleito, a PEC de transição enviada e a indefinição da nova equipe 
econômica. 

Em relação a PEC da Transição, o texto original enviado considerava a possibilidade de um gasto 
de, aproximadamente, R$ 200 bi de gastos fora do teto. Caso a PEC seja aprovada, teremos uma quebra 
da atual regra fiscal sem que tenhamos uma nova regra de controle de gastos públicos. Desta forma, a 
convergência da inflação para a meta, em um ambiente de mais gastos do governo, seguirá sendo 
desafiadora e exigirá uma atuação do Banco Central. 

Em relação a inflação corrente, seguimos observamos uma desaceleração do IPCA com uma 
melhora qualitativa nos dados. Sobre o crescimento, tivemos um PIB do terceiro trimestre que cresceu 
0,4% e que desacelerou em relação ao semestre anterior. É possível que sigamos observando esse 
processo de desaceleração da economia decorrente dos níveis de juros mais altos e do cenário externo 
desafiador. 

Por fim, seguimos para 2023 com um cenário bastante desafiador. Com um o risco de recessão 
global e com um cenário interno repleto de incertezas. 

 
Renda Fixa 

O CDI encerrou o mês em 1,02%, acumulando 11,12% no ano e superando o IPCA acumulado 
do ano que está em 5,13%. O índice IRF-M, calculado pela Anbima e que reflete o desempenho de uma 
carteira teórica de títulos públicos prefixados, registrou uma queda de 0,66% no mês, com um retorno 
acumulado no ano de 7,24%. Já o IMA-B, de papéis atrelados à inflação, caiu 0,79% no mês, acumulando 
uma valorização no ano de 6,58% no ano.  

Ao longo de novembro vimos forte reprecificação da curva de juros no Brasil. Como resultado do 
acirramento da incerteza fiscal, os mercados migraram da precificação de corte antecipado de juros para 
postergação, seguida pela projeção de estabilidade, e hoje precificam altas no próximo ano. 

O cenário político mantém maior prêmios dos ativos, mas entendemos que níveis exagerados 
na precificação dos ativos e fundamento macroeconômico sugerem oportunidades no mercado. 
Continuamos com cenário de desaceleração econômica doméstica e externa à frente e com queda da 
taxa Selic a partir do 4ºTri de 2023. 

 
Renda Variável 

O Ibovespa encerrou o mês com desvalorização de -3,06%. Os demais índices tiveram as 
seguintes variações: S&P 500 +5,38% (USD), Euro Stoxx +9,60% (EUR) e Nikkei +1,38% (JPY). Nas 
commodities, o petróleo tipo Brent fechou em US $ 86,97 (-4,45% no mês) e o minério de ferro em US 
$99,76 (+30,49% no mês). 

O mês de novembro de 2022 foi marcado por um movimento positivo nos preços de ativos de 
risco dos EUA, como bolsa de valores e juros futuros. A principal razão para esse movimento foi a surpresa 
positiva nos dados de inflação. Apesar desse movimento, seguimos mantendo cautela em relação aos 
mercados internacionais, devido a riscos inflacionários, a necessidade de atuação dos bancos centrais e 
a perspectiva de desaceleração da atividade econômica e dos resultados das companhias.  
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No Brasil, o Ibovespa fechou o mês em forte queda, refletindo a incerteza em relação à condução 

da política fiscal. Em relação aos setores, o destaque positivo foi o setor de mineração, favorecido pela 
melhora nas expectativas de crescimento chinês. Pelo lado negativo, os destaques foram as ações mais 
ligadas à atividade econômica local. Com perspectivas de juros mais altos por mais tempo, começamos 
a enxergar uma desaceleração maior do setor de consumo. 

 
Fonte: SulAmérica Investimentos 

 

PATRIMÔNIO DOS INVESTIMENTOS 

A tabela abaixo demonstra a composição dos investimentos por classe e por plano, em 30 de novembro 
de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 

 
ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PLANOS 

O quadro abaixo apresenta a rentabilidade bruta dos investimentos por plano, comparado a meta e os 
respectivos indicadores financeiros nos últimos dois meses, no acumulado do ano, em doze e em vinte 
quatro meses.  
O Gráfico apresenta a rentabilidade acumulada dos investimentos dos planos da FAPERS, comparados 
aos índices de mercado desde a entrada em operação do Plano Prever em setembro de 2016, até o dia 
30/11/2022. 

 
 
Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 
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RENTABILIDADE POR SEGMENTO 

 
Fonte: Núcleo de Investimentos/FAPERS 

Conforme descrito acima no cenário econômico, o Brasil teve um mês bastante difícil na contramão da 
melhora dos mercados globais, impactando diretamente a rentabilidade dos planos. A renda fixa marcada 
na curva e os ativos indexados ao CDI seguram um pouco a queda, mas mesmo assim a maioria dos 
planos terminou o mês com rentabilidade negativa. O maior impacto negativo aconteceu na renda 
variável, que segundo a Vinci Partners, Gestora do Fundo Exclusivo Vinci Fapers FIA, o mês de novembro 
foi difícil para os gestores em geral, que performaram abaixo do Ibovespa. Grande parte das carteiras 
não estavam posicionados em Vale, com receio de uma desaceleração forte na China. No entanto, o 
minério de ferro voltou a performar no último mês e a Vale seguiu esse movimento. A empresa representa 
quase 20% do índice, e foi grande contribuidor positivo para a performance da bolsa. Ao longo de mês o 
Gestor aproveitou o momento do mercado para montar duas estruturas de proteção. 
 
EVOLUÇÃO DA COTA DOS PLANOS MISTO E PREVER: 

A cota é a rentabilidade líquida obtida em cada plano e reajusta o saldo de conta dos participantes ativos 
e o benefício dos assistidos que optaram pelo recebimento por tempo determinado no Plano Misto. E no 
Plano Prever, além do saldo de conta dos ativos, também reajusta o benefício dos participantes 
Assistidos.  
A meta atuarial no Plano Misto reajusta as Reservas Matemáticas dos participantes assistidos que 
optaram pelo benefício vitalício. No Prever a Meta de rentabilidade serve como objetivo de rentabilidade 
do plano. A meta é composta pela taxa de juros de cada plano mais a variação do INPC. Abaixo o quadro 
da variação da cota e da meta, no ano de 2022, destes dois planos:  
 

Mês 
Plano Misto Plano Prever 

Meta 
Atuarial 

Valor Cota  Δ % 
Meta 

Rentab. 
Valor Cota  Δ % 

Janeiro 1,0801% 10,51268234 0,5867% 1,0367% 1,53357418 -0,5282% 
Fevereiro 1,4115% 10,53309091 0,1941% 1,3679% 1,52782699 -0,3748% 
Março 2,1244% 10,73837546 1,9489% 2,0805% 1,56408020 2,3729% 
Abril 1,4516% 10,77524784 0,3434% 1,4081% 1,55695669 -0,4554% 
Maio 0,8592% 10,91815893 1,3263% 0,8159% 1,57400613 1,0950% 
Junho 1,0299% 10,88161020 -0,3348% 0,9865% 1,55541210 -1,1813% 
Julho -0,1950% 10,97564075 0,8641% -0,2379% 1,56697796 0,7436% 
Agosto 0,0961% 11,04681890 0,6485% 0,0531% 1,58531341 1,1701% 
Setembro 0,0861% 11,06417166 0,1571% 0,0431% 1,59262076 0,4609% 
Outubro 0,8793% 11,21344373 1,3491% 0,8360% 1,61991432 1,7138% 
Novembro 0,7890% 11,17904568 -0,3068% 0,7457% 1,59928151 -1,2737% 
Acumulado 10,0185%   6,9625% 9,4998%   3,7338% 

 
Fonte: Núcleo de Contabilidade/FAPERS 
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ANÁLISE DE RISCO DE MERCADO FUNDOS CARTEIRA PRÓPRIA  

Conforme estabelecido na Política de Investimentos 2022-2026, segue abaixo o monitoramento do risco 
de mercado dos fundos de investimentos aplicados pela FAPERS, na posição de 30/11/2022: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Sistema Quantum 

Tanto no mês de setembro, quanto no acumulado do ano e nos últimos 12 meses, todos os fundos 
investidos pela FAPERS estão aderentes aos limites de risco de mercado estabelecidos como meta.  
 
ANÁLISE DE RISCO DE CRÉDITO 
  
De acordo com a Política de Investimento da FUNDAÇÃO, é preciso verificar se a emissão ou 
emissor possui rating por pelo menos uma das agências classificadoras de risco, e se a nota é, de 
acordo com a escala da agência no mercado local, igual ou superior às faixas classificadas como 
“Investimento”. A FAPERS possui em carteira os Seguintes Títulos de Crédito: 
 
EMISSOR ESPÉCIE AGÊNCIA RATING 
Banco Safra S.A. LF, LFSN e CDB S&P  AAA  
Banco XP CDB e LF S&P AAA 
Banco Bradesco S.A. LF Moody´s AAA 
Vale S.A. Debênture Fitch AAA 
Localiza Rent a Car S.A Debênture S&P AAA 
B2W CIA Digital S.A. Debênture Fitch AAA 

Fonte: Sistema Quantum 

 
No comparativo com a posição anterior, não houve alteração nas posições de rating dos Títulos de 
Crédito do portfólio da FAPERS. 

 
 

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2022. 
 
 

Núcleo de Investimentos - FAPERS 

VaR

Meta P.I. No mês No ano 12 meses

KINEA IPCA ABSOLUTO FIC RENDA FIXA 5% 1,90% 1,18% 1,18%

SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIC RENDA FIXA REF. DI CP 5% 0,05% 0,06% 0,07%

SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO 20% 4,92% 3,87% 3,73%

STARKE FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 5% 0,01% 0,05% 0,05%

SULAMÉRICA ALOCAÇÃO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 20% 1,81% 1,55%

SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5% 0,02% 0,05% 0,06%

TRAFALGAR FAPERS FI MULTIMERCADO 20% 2,75% 3,79%

TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES 25% 14,35% 11,05% 10,99%

VINCI FAPERS FI AÇÕES 25% 13,58% 9,55% 9,44%

VINCI IMOBILIÁRIO II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 5% 3,45% 2,20% 2,15%

VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO 5% 2,02% 1,05% 1,03%

XP MACRO PLUS FIC MULTIMERCADO 20% 4,85% 4,11% 4,00%

FUNDOS
VaR - Diária


