
Relatório de Investimentos do Plano BD Eletrobrás 
Março/19 – nº 3 

Cenário Externo: O mês de março ficou marcado pela tese de 
enfraquecimento da economia na zona do euro. Países 
importantes como França e Alemanha já haviam apresentado 
crescimento aquém do esperado em 2018 e novos dados da 
produção industrial alemã confirmaram o seu menor 
crescimento também em 2019. Como consequência , o banco 
central alemão (Bundesbank) confirmou a venda de títulos 
públicos  de dez anos com rendimento médio de -0,05%. 
 
Cenário Interno: No mês em que o Ibovespa bateu a importante 
marca dos 100 mil pontos, dois acontecimentos ajudaram a 
zerar os ganhos da bolsa: O primeiro foi a proposta de reforma 
da previdência dos militares com economia fiscal abaixo da 
esperada,  fato que desagradou os agentes de mercado. Em 
segundo tivemos a prisão de Michel Temer e do ex-ministro 
Moreira Franco que culminou em atritos entre Rodrigo Maia e 
Jair Bolsonaro, e levou Paulo Guedes a afirmar que  deixa o cargo 
em caso de fracasso na aprovação da reforma da previdência.  

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano BD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

O enfraquecimento da economia europeia traz a atenção do investidor estrangeiro para os mercados emergentes em busca de 
maiores retornos. Como exemplo temos o título alemão com retorno de -0,05% para 10 anos enquanto a NTN-B para o mesmo 
período rentabiliza inflação + 4,3%. Esse fluxo positivo de estrangeiros seria maior se a relação dívida/PIB brasileira fosse 
sustentável, sem a reforma da previdência nossa dívida continuará crescendo. A bolsa de valores “zerou” seus ganhos de 
março com o temor de uma “desidratação” da reforma. Nesse contexto, é imprescindível uma boa articulação política do 
governo para garantir uma economia próxima aos R$1,1 trilhões propostos por Paulo Guedes, uma vez que, acreditamos que 
uma reforma da previdência por volta de R$600 bilhões não torna a dívida brasileira sustentável. 

[1] Taxa atuarial do plano BD ELETROBRÁS: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2016, 2017 e 2018. A partir de 2019  a taxa utilizada é  INPC + 5,64%. 
[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS. 
[3] IBrX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS. 
*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.989,2 milhões  

em março de 2019. 

Crescimento Econômico – Europa 

Fonte: MCM Consultoria 
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Março Mínima Máxima Março Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 51% 92% 1,0% 2,6% 2,7%

Renda Variável 5% 20% -0,4% 8,6% 4,0%

Empréstimos 3% 10% 1,0% 2,2% 3,3%

Imóveis 0% 11% 0,1% 0,9% 1,6%

Inv. Estruturados 0% 6% 3,3% 3,3% 4,0%

Inv. no Exterior 0% 2% - - -
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Acumulado 12 meses

abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 2019
12 

meses

24 

meses

Plano BD 0,8% -0,9% 0,3% 1,7% 0,4% 1,3% 2,1% 0,7% 0,3% 2,0% 0,6% 0,7% 3,3% 10,4% 23,3%

Taxa Atuarial 1 0,7% 0,9% 1,9% 0,7% 0,5% 0,8% 0,9% 0,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,1% 3,0% 10,5% 18,6%

INPC 0,2% 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 1,6% 4,6% 6,2%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6,3% 15,3%

IBRX 3 0,8% -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 8,6% 12,7% 47,9%

Acumulado



Relatório de Investimentos do Plano CD SALDADO (BPDS) 
Março/19 – nº 3 

Cenário Externo: O mês de março ficou marcado pela tese de 
enfraquecimento da economia na zona do euro. Países 
importantes como França e Alemanha já haviam apresentado 
crescimento aquém do esperado em 2018 e novos dados da 
produção industrial alemã confirmaram o seu menor 
crescimento também em 2019. Como consequência , o banco 
central alemão (Bundesbank) confirmou a venda de títulos 
públicos  de dez anos com rendimento médio de -0,05%. 
 
Cenário Interno: No mês em que o Ibovespa bateu a importante 
marca dos 100 mil pontos, dois acontecimentos ajudaram a 
zerar os ganhos da bolsa: O primeiro foi a proposta de reforma 
da previdência dos militares com economia fiscal abaixo da 
esperada,  fato que desagradou os agentes de mercado. Em 
segundo tivemos a prisão de Michel Temer e do ex-ministro 
Moreira Franco que culminou em atritos entre Rodrigo Maia e 
Jair Bolsonaro, e levou Paulo Guedes a afirmar que  deixa o cargo 
em caso de fracasso na aprovação da reforma da previdência.  

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Saldado (BPDS) 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

O enfraquecimento da economia europeia traz a atenção do investidor estrangeiro para os mercados emergentes em busca de 
maiores retornos. Como exemplo temos o título alemão com retorno de -0,05% para 10 anos enquanto a NTN-B para o mesmo 
período rentabiliza inflação + 4,3%. Esse fluxo positivo de estrangeiros seria maior se a relação dívida/PIB brasileira fosse 
sustentável, sem a reforma da previdência nossa dívida continuará crescendo. A bolsa de valores “zerou” seus ganhos de 
março com o temor de uma “desidratação” da reforma. Nesse contexto, é imprescindível uma boa articulação política do 
governo para garantir uma economia próxima aos R$1,1 trilhões propostos por Paulo Guedes, uma vez que, acreditamos que 
uma reforma da previdência por volta de R$600 bilhões não torna a dívida brasileira sustentável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 377,2 milhões  

em março de 2019. 

Crescimento Econômico – Europa 

Fonte: MCM Consultoria 

[1] Taxa atuarial do plano CD  Saldado: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2017. A partir de 2018  a taxa utilizada é  INPC + 5,25%. 
[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS. 
[3] IBrX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS. 
*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos. 

Renda Fixa
76%

Renda Variável
15%

Empréstimos
4%

Imóveis
5%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Março Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 57% 93% 0,7% 2,1% 2,7%

Renda Variável 5% 20% -0,4% 8,6% 4,0%

Empréstimos 2% 10% 0,7% 2,1% 3,3%

Imóveis 0% 7% 0,1% 0,9% 1,6%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO CD SALDADO - BPDS)

Plano CD Saldado
9,0%
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-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19

Acumulado 12 meses

abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 2019
12 

meses

24 

meses

Plano CD Saldado 0,6% -1,3% -0,1% 1,8% 0,1% 0,9% 2,1% 0,9% 0,4% 2,2% 0,3% 0,5% 3,0% 9,0% 21,7%

Taxa Atuarial 1 0,6% 0,9% 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,0% 2,9% 10,1% 18,0%

INPC 0,2% 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 1,6% 4,6% 6,2%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6,3% 15,3%

IBRX 3 0,8% -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 8,6% 12,7% 47,9%

Acumulado



Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

janeiro/00 Mínima Máxima Março Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 48% 88% 0,5% 1,5% 2,3%

Renda Variável 10% 30% -0,4% 8,6% 4,0%

Empréstimos 2% 10% 0,9% 2,0% 3,3%

Imóveis 0% 6% 0,1% 0,9% 1,6%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Março Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 1,5%

Conservador 0,3% 2,7%

Moderado 0,2% 3,9%

Agressivo 0,1% 5,0%

ELETROS 0,3% 2,6%

Rentabilidade Nominal (PLANO CD ELETROBRÁS)

Relatório de Investimentos do Plano CD Eletrobrás 
Março/19 – nº 3 

Cenário Externo: O mês de março ficou marcado pela tese de 
enfraquecimento da economia na zona do euro. Países 
importantes como França e Alemanha já haviam apresentado 
crescimento aquém do esperado em 2018 e novos dados da 
produção industrial alemã confirmaram o seu menor 
crescimento também em 2019. Como consequência , o banco 
central alemão (Bundesbank) confirmou a venda de títulos 
públicos  de dez anos com rendimento médio de -0,05%. 
 
Cenário Interno: No mês em que o Ibovespa bateu a importante 
marca dos 100 mil pontos, dois acontecimentos ajudaram a 
zerar os ganhos da bolsa: O primeiro foi a proposta de reforma 
da previdência dos militares com economia fiscal abaixo da 
esperada,  fato que desagradou os agentes de mercado. Em 
segundo tivemos a prisão de Michel Temer e do ex-ministro 
Moreira Franco que culminou em atritos entre Rodrigo Maia e 
Jair Bolsonaro, e levou Paulo Guedes a afirmar que  deixa o cargo 
em caso de fracasso na aprovação da reforma da previdência.  

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

O enfraquecimento da economia europeia traz a atenção do investidor estrangeiro para os mercados emergentes em busca de 
maiores retornos. Como exemplo temos o título alemão com retorno de -0,05% para 10 anos enquanto a NTN-B para o mesmo 
período rentabiliza inflação + 4,3%. Esse fluxo positivo de estrangeiros seria maior se a relação dívida/PIB brasileira fosse 
sustentável, sem a reforma da previdência nossa dívida continuará crescendo. A bolsa de valores “zerou” seus ganhos de 
março com o temor de uma “desidratação” da reforma. Nesse contexto, é imprescindível uma boa articulação política do 
governo para garantir uma economia próxima aos R$1,1 trilhões propostos por Paulo Guedes, uma vez que, acreditamos que 
uma reforma da previdência por volta de R$600 bilhões não torna a dívida brasileira sustentável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.576,0 milhões  

em março de 2019. 

Crescimento Econômico – Europa 

Fonte: MCM Consultoria 

[1] Taxa atuarial do plano CD  Eletrobrás: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2017. A partir de 2018  a taxa utilizada é  INPC + 5,25%. 
[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS. 
[3] IBrX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS. 
*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos. 
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Acumulado 12 meses

abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 2019
12 

meses

24 

meses

CD Eletrobrás - Perfil ELETROS 0,5% -1,8% -0,6% 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,5% 2,1% 0,2% 0,3% 2,6% 7,1% 20,2%

Taxa Atuarial 1 0,6% 0,9% 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,0% 2,9% 10,1% 18,0%

INPC 0,2% 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 1,6% 4,6% 6,2%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6,3% 15,3%

IBRX 3 0,8% -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 8,6% 12,7% 47,9%

Acumulado



Relatório de Investimentos do Plano CV ONS 
Março/19 – nº 3 

Cenário Externo: O mês de março ficou marcado pela tese de 
enfraquecimento da economia na zona do euro. Países 
importantes como França e Alemanha já haviam apresentado 
crescimento aquém do esperado em 2018 e novos dados da 
produção industrial alemã confirmaram o seu menor 
crescimento também em 2019. Como consequência , o banco 
central alemão (Bundesbank) confirmou a venda de títulos 
públicos  de dez anos com rendimento médio de -0,05%. 
 
Cenário Interno: No mês em que o Ibovespa bateu a importante 
marca dos 100 mil pontos, dois acontecimentos ajudaram a 
zerar os ganhos da bolsa: O primeiro foi a proposta de reforma 
da previdência dos militares com economia fiscal abaixo da 
esperada,  fato que desagradou os agentes de mercado. Em 
segundo tivemos a prisão de Michel Temer e do ex-ministro 
Moreira Franco que culminou em atritos entre Rodrigo Maia e 
Jair Bolsonaro, e levou Paulo Guedes a afirmar que  deixa o cargo 
em caso de fracasso na aprovação da reforma da previdência.  

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV ONS 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

O enfraquecimento da economia europeia traz a atenção do investidor estrangeiro para os mercados emergentes em busca de 
maiores retornos. Como exemplo temos o título alemão com retorno de -0,05% para 10 anos enquanto a NTN-B para o mesmo 
período rentabiliza inflação + 4,3%. Esse fluxo positivo de estrangeiros seria maior se a relação dívida/PIB brasileira fosse 
sustentável, sem a reforma da previdência nossa dívida continuará crescendo. A bolsa de valores “zerou” seus ganhos de 
março com o temor de uma “desidratação” da reforma. Nesse contexto, é imprescindível uma boa articulação política do 
governo para garantir uma economia próxima aos R$1,1 trilhões propostos por Paulo Guedes, uma vez que, acreditamos que 
uma reforma da previdência por volta de R$600 bilhões não torna a dívida brasileira sustentável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 625,0 milhões  

em março de 2019. 

Crescimento Econômico – Europa 

Fonte: MCM Consultoria 

[1] Taxa atuarial do plano CV ONS: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2017. A partir de 2018  a taxa utilizada é  INPC + 5,25%. 
[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS. 
[3] IBrX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS. 
*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos. 

Renda Fixa
78%

Renda Variável
19%

Empréstimos
3%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

janeiro/00 Mínima Máxima Março Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 56% 88% 0,5% 1,5% 2,3%

Renda Variável 10% 30% -0,4% 8,6% 4,0%

Empréstimos 2% 10% 0,7% 1,9% 3,3%

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Março Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 1,5%

Conservador 0,3% 2,7%

Moderado 0,2% 3,9%

Agressivo 0,1% 5,0%

ELETROS 0,3% 2,6%

Rentabilidade Nominal (CV ONS)

CV ONS - Perfil ELETROS
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10,1%
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Acumulado 12 meses

abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 2019
12 

meses

24 

meses

CV ONS - Perfil ELETROS 0,5% -1,2% -0,2% 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,0% 0,2% 0,3% 2,6% 8,1% 20,5%

Taxa Atuarial 1 0,6% 0,9% 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,0% 2,9% 10,1% 18,0%

INPC 0,2% 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 1,6% 4,6% 6,2%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6,3% 15,3%

IBRX 3 0,8% -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 8,6% 12,7% 47,9%

Acumulado



Relatório de Investimentos do Plano CV EPE 
Março/19 – nº 3 

Cenário Externo: O mês de março ficou marcado pela tese de 
enfraquecimento da economia na zona do euro. Países 
importantes como França e Alemanha já haviam apresentado 
crescimento aquém do esperado em 2018 e novos dados da 
produção industrial alemã confirmaram o seu menor 
crescimento também em 2019. Como consequência , o banco 
central alemão (Bundesbank) confirmou a venda de títulos 
públicos  de dez anos com rendimento médio de -0,05%. 
 
Cenário Interno: No mês em que o Ibovespa bateu a importante 
marca dos 100 mil pontos, dois acontecimentos ajudaram a 
zerar os ganhos da bolsa: O primeiro foi a proposta de reforma 
da previdência dos militares com economia fiscal abaixo da 
esperada,  fato que desagradou os agentes de mercado. Em 
segundo tivemos a prisão de Michel Temer e do ex-ministro 
Moreira Franco que culminou em atritos entre Rodrigo Maia e 
Jair Bolsonaro, e levou Paulo Guedes a afirmar que  deixa o cargo 
em caso de fracasso na aprovação da reforma da previdência.  

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV EPE 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

O enfraquecimento da economia europeia traz a atenção do investidor estrangeiro para os mercados emergentes em busca de 
maiores retornos. Como exemplo temos o título alemão com retorno de -0,05% para 10 anos enquanto a NTN-B para o mesmo 
período rentabiliza inflação + 4,3%. Esse fluxo positivo de estrangeiros seria maior se a relação dívida/PIB brasileira fosse 
sustentável, sem a reforma da previdência nossa dívida continuará crescendo. A bolsa de valores “zerou” seus ganhos de 
março com o temor de uma “desidratação” da reforma. Nesse contexto, é imprescindível uma boa articulação política do 
governo para garantir uma economia próxima aos R$1,1 trilhões propostos por Paulo Guedes, uma vez que, acreditamos que 
uma reforma da previdência por volta de R$600 bilhões não torna a dívida brasileira sustentável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 93,4 milhões  

em março de 2019. 

Crescimento Econômico – Europa 

Fonte: MCM Consultoria 

[1] Taxa atuarial do plano CV EPE: variação do INPC acrescida de 5,65% em 2017. A partir de 2018  a taxa utilizada é  INPC + 5,25%. 
[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS. 
[3] IBrX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS. 
*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos. 

Renda Fixa
83%

Renda Variável
15%

Empréstimos
2%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

janeiro/00 Mínima Máxima Março Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 51% 92% 0,5% 1,5% 2,3%

Renda Variável 5% 20% -0,4% 8,6% 4,0%

Empréstimos 3% 10% 0,7% 1,8% 3,3%

Imóveis 0% 11% - - -

Inv. Estruturados 0% 6% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Março Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 1,5%

Conservador 0,3% 2,7%

Moderado 0,2% 3,8%

Agressivo 0,3% 5,5%

ELETROS 0,4% 2,8%

Rentabilidade Nominal (Plano CV EPE)

CV  EPE- Perfil ELETROS
8,1%

Taxa Atuarial 
10,1%

-1,0%

1,0%

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%
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Acumulado 12 meses

abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 2019
12 

meses

24 

meses

CV EPE - Perfil ELETROS 0,5% -1,2% -0,3% 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,1% 0,2% 0,3% 2,7% 8,1% 20,0%

Taxa Atuarial 1 0,6% 0,9% 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,0% 2,9% 10,1% 18,0%

INPC 0,2% 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 1,6% 4,6% 6,2%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6,3% 15,3%

IBRX 3 0,8% -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 8,6% 12,7% 47,9%

Acumulado
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Cenário Externo: O mês de março ficou marcado pela tese de 
enfraquecimento da economia na zona do euro. Países 
importantes como França e Alemanha já haviam apresentado 
crescimento aquém do esperado em 2018 e novos dados da 
produção industrial alemã confirmaram o seu menor 
crescimento também em 2019. Como consequência , o banco 
central alemão (Bundesbank) confirmou a venda de títulos 
públicos  de dez anos com rendimento médio de -0,05%. 
 
Cenário Interno: No mês em que o Ibovespa bateu a importante 
marca dos 100 mil pontos, dois acontecimentos ajudaram a 
zerar os ganhos da bolsa: O primeiro foi a proposta de reforma 
da previdência dos militares com economia fiscal abaixo da 
esperada,  fato que desagradou os agentes de mercado. Em 
segundo tivemos a prisão de Michel Temer e do ex-ministro 
Moreira Franco que culminou em atritos entre Rodrigo Maia e 
Jair Bolsonaro, e levou Paulo Guedes a afirmar que  deixa o cargo 
em caso de fracasso na aprovação da reforma da previdência.  

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD CERON 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

O enfraquecimento da economia europeia traz a atenção do investidor estrangeiro para os mercados emergentes em busca de 
maiores retornos. Como exemplo temos o título alemão com retorno de -0,05% para 10 anos enquanto a NTN-B para o mesmo 
período rentabiliza inflação + 4,3%. Esse fluxo positivo de estrangeiros seria maior se a relação dívida/PIB brasileira fosse 
sustentável, sem a reforma da previdência nossa dívida continuará crescendo. A bolsa de valores “zerou” seus ganhos de 
março com o temor de uma “desidratação” da reforma. Nesse contexto, é imprescindível uma boa articulação política do 
governo para garantir uma economia próxima aos R$1,1 trilhões propostos por Paulo Guedes, uma vez que, acreditamos que 
uma reforma da previdência por volta de R$600 bilhões não torna a dívida brasileira sustentável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 121,1 milhões  

em março de 2019. 

Crescimento Econômico – Europa 

Fonte: MCM Consultoria 

[1] Taxa atuarial do plano CD CERON: variação do INPC acrescida de 4,80% em 2017. A partir de 2018  a taxa utilizada é  INPC + 4,40%. 
[2] CDI é o Certificado de Depósito Interbancário e índice de referência do segmento de renda fixa da ELETROS. 
[3] IBrX é o Índice Brasil e referência do segmento de renda variável da ELETROS. 
*A rentabilidade é bruta, ou seja, não exclui a taxa de administração ou outros custos dos planos. 

abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 2019
12 

meses

24 

meses

CD CERON 0,5% -1,2% -0,3% 1,7% -0,1% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,1% 0,3% 0,4% 2,8% 8,1% 20,0%

Taxa Atuarial 1 0,6% 0,8% 1,8% 0,6% 0,4% 0,7% 0,8% 0,1% 0,5% 0,8% 0,9% 1,0% 2,7% 9,2% 16,1%

INPC 0,2% 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,6% 1,6% 4,6% 6,2%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6,3% 15,3%

IBRX 3 0,8% -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 8,6% 12,7% 47,9%

Acumulado

Renda Fixa
86%

Renda Variável
14%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Março Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 56% 90% 0,5% 1,5% 2,3%

Renda Variável 10% 30% -0,4% 8,6% 4,0%

Empréstimos - - - - -

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade Nominal (CD CERON)

Plano CD CERON
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