
Relatório de Investimentos do Plano BD Eletrobrás 
Abril/19 – nº 4 

Cenário Externo: A última reunião do Comitê de Política 
Monetária (FOMC) dos EUA foi marcada pela mensagem 
de manutenção das taxas de juros no curto prazo, 
diferentemente das reuniões do início de 2019 onde se 
previam até quatro altas nas taxas de juros. Essa 
mensagem levou o índice S&P a sua máxima histórica, com 
alta de 3,9% no mês de abril,  sendo cotado a 2945 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a principal discussão foi sobre a 
aprovação da reforma da previdência, o tamanho de sua 
economia fiscal nos próximos 10 anos e o prazo em que o 
governo consegue aprová-la. No mês de abril tivemos a 
instauração da CCJ para discussão da reforma,  onde viu-se 
uma discussão acirrada, com a oposição tentando 
embarreirar e atrasar a agenda do governo. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano BD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A mensagem do FOMC de manutenção das taxas de juros nos EUA  é muito importante para ativos de risco como a bolsa de 
valores. O treasure (título público norte-americano) de 10 anos, principal referência da renda fixa mundial, se estabilizou no 
patamar de 2,5% a.a. Acreditamos que a alta recente da bolsa norte-americana têm relação com uma menor taxa de juros no 
país, voltando a atenção dos investidores para ativos mais arriscados. Estamos vendo algo parecido na bolsa de valores 
brasileira, onde o baixo retorno do CDI nos últimos meses levou a uma maior procura por ações, com isso, a B3 registrou pela 
primeira vez em sua história mais de 1 milhão de investidores ativos. A reforma da previdência, deve ser aprovada no segundo 
semestre de 2019 e a expectativa do mercado é de uma economia em torno de R$600bilhões, que, em nosso entendimento, já 
está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

[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$ 1.993,9 milhões  

em abril de 2019. 

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

meses

24 

meses

Plano BD -0,9% 0,3% 1,7% 0,4% 1,3% 2,1% 0,7% 0,3% 2,0% 0,6% 0,7% 1,0% 4,4% 10,7% 24,3%

Taxa Atuarial 1 0,9% 1,9% 0,7% 0,5% 0,8% 0,9% 0,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,2% 1,1% 4,3% 11,1% 19,4%

INPC 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 2,4% 5,2% 6,9%

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

IBRX 3 -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 9,8% 12,9% 48,2%
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Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

Abril Mínima Máxima Abril Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 51% 92% 1,1% 3,8% 3,9%

Renda Variável 5% 20% 0,7% 9,4% 5,7%

Empréstimos 3% 10% 0,9% 2,9% 4,6%

Imóveis 0% 11% 0,7% 2,1% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 6% 3,3% 3,3% 5,7%

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO BD)



Relatório de Investimentos do Plano CD SALDADO (BPDS)  
Abril/19 – nº 4 

Cenário Externo: A última reunião do Comitê de Política 
Monetária (FOMC) dos EUA foi marcada pela mensagem 
de manutenção das taxas de juros no curto prazo, 
diferentemente das reuniões do início de 2019 onde se 
previam até quatro altas nas taxas de juros. Essa 
mensagem levou o índice S&P a sua máxima histórica, com 
alta de 3,9% no mês de abril,  sendo cotado a 2945 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a principal discussão foi sobre a 
aprovação da reforma da previdência, o tamanho de sua 
economia fiscal nos próximos 10 anos e o prazo em que o 
governo consegue aprová-la. No mês de abril tivemos a 
instauração da CCJ para discussão da reforma,  onde viu-se 
uma discussão acirrada, com a oposição tentando 
embarreirar e atrasar a agenda do governo. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Saldado (BPDS) 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A mensagem do FOMC de manutenção das taxas de juros nos EUA  é muito importante para ativos de risco como a bolsa de 
valores. O treasure (título público norte-americano) de 10 anos, principal referência da renda fixa mundial, se estabilizou no 
patamar de 2,5% a.a. Acreditamos que a alta recente da bolsa norte-americana têm relação com uma menor taxa de juros no 
país, voltando a atenção dos investidores para ativos mais arriscados. Estamos vendo algo parecido na bolsa de valores 
brasileira, onde o baixo retorno do CDI nos últimos meses levou a uma maior procura por ações, com isso, a B3 registrou pela 
primeira vez em sua história mais de 1 milhão de investidores ativos. A reforma da previdência, deve ser aprovada no segundo 
semestre de 2019 e a expectativa do mercado é de uma economia em torno de R$600bilhões, que, em nosso entendimento, já 
está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 378,3 milhões  

em abril de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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[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%

Plano CD Saldado
9,2%

Taxa Atuarial 
10,7%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

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

meses

24 

meses

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

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

INPC 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 2,4% 5,2% 6,9%

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

IBRX 3 -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 9,8% 12,9% 48,2%

Acumulado

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Abril Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 57% 93% 0,9% 3,0% 3,8%

Renda Variável 5% 20% 0,7% 9,4% 5,7%

Empréstimos 2% 10% 0,7% 2,6% 4,7%

Imóveis 0% 7% 0,7% 2,1% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO CD SALDADO - BPDS)



Relatório de Investimentos do Plano CD Eletrobrás 
Abril/19 – nº 4 

Cenário Externo: A última reunião do Comitê de Política 
Monetária (FOMC) dos EUA foi marcada pela mensagem 
de manutenção das taxas de juros no curto prazo, 
diferentemente das reuniões do início de 2019 onde se 
previam até quatro altas nas taxas de juros. Essa 
mensagem levou o índice S&P a sua máxima histórica, com 
alta de 3,9% no mês de abril,  sendo cotado a 2945 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a principal discussão foi sobre a 
aprovação da reforma da previdência, o tamanho de sua 
economia fiscal nos próximos 10 anos e o prazo em que o 
governo consegue aprová-la. No mês de abril tivemos a 
instauração da CCJ para discussão da reforma,  onde viu-se 
uma discussão acirrada, com a oposição tentando 
embarreirar e atrasar a agenda do governo. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A mensagem do FOMC de manutenção das taxas de juros nos EUA  é muito importante para ativos de risco como a bolsa de 
valores. O treasure (título público norte-americano) de 10 anos, principal referência da renda fixa mundial, se estabilizou no 
patamar de 2,5% a.a. Acreditamos que a alta recente da bolsa norte-americana têm relação com uma menor taxa de juros no 
país, voltando a atenção dos investidores para ativos mais arriscados. Estamos vendo algo parecido na bolsa de valores 
brasileira, onde o baixo retorno do CDI nos últimos meses levou a uma maior procura por ações, com isso, a B3 registrou pela 
primeira vez em sua história mais de 1 milhão de investidores ativos. A reforma da previdência, deve ser aprovada no segundo 
semestre de 2019 e a expectativa do mercado é de uma economia em torno de R$600bilhões, que, em nosso entendimento, já 
está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.582,0 milhões  

em abril de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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CD Eletrobrás - Perfil ELETROS
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mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 2019
12 

meses

24 

meses

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

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

INPC 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 2,4% 5,2% 6,9%

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

IBRX 3 -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 9,8% 12,9% 48,2%

Acumulado

Renda Fixa
79%

Renda Variável
15%

Empréstimos
3%

Imóveis
3%

[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. 

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 48% 88% 0,5% 2,1% 3,4%

Renda Variável 10% 30% 0,7% 9,4% 5,7%

Empréstimos 2% 10% 0,9% 2,9% 4,7%

Imóveis 0% 6% 0,7% 2,1% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Abril Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 2,1%

Conservador 0,6% 3,4%

Moderado 0,6% 4,6%

Agressivo 0,6% 5,7%

ELETROS 0,6% 3,2%

Rentabilidade Nominal (PLANO CD ELETROBRÁS)



Relatório de Investimentos do Plano CV ONS 
Abril/19 – nº 4 

Cenário Externo: A última reunião do Comitê de Política 
Monetária (FOMC) dos EUA foi marcada pela mensagem 
de manutenção das taxas de juros no curto prazo, 
diferentemente das reuniões do início de 2019 onde se 
previam até quatro altas nas taxas de juros. Essa 
mensagem levou o índice S&P a sua máxima histórica, com 
alta de 3,9% no mês de abril,  sendo cotado a 2945 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a principal discussão foi sobre a 
aprovação da reforma da previdência, o tamanho de sua 
economia fiscal nos próximos 10 anos e o prazo em que o 
governo consegue aprová-la. No mês de abril tivemos a 
instauração da CCJ para discussão da reforma,  onde viu-se 
uma discussão acirrada, com a oposição tentando 
embarreirar e atrasar a agenda do governo. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV ONS 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A mensagem do FOMC de manutenção das taxas de juros nos EUA  é muito importante para ativos de risco como a bolsa de 
valores. O treasure (título público norte-americano) de 10 anos, principal referência da renda fixa mundial, se estabilizou no 
patamar de 2,5% a.a. Acreditamos que a alta recente da bolsa norte-americana têm relação com uma menor taxa de juros no 
país, voltando a atenção dos investidores para ativos mais arriscados. Estamos vendo algo parecido na bolsa de valores 
brasileira, onde o baixo retorno do CDI nos últimos meses levou a uma maior procura por ações, com isso, a B3 registrou pela 
primeira vez em sua história mais de 1 milhão de investidores ativos. A reforma da previdência, deve ser aprovada no segundo 
semestre de 2019 e a expectativa do mercado é de uma economia em torno de R$600bilhões, que, em nosso entendimento, já 
está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 630,2 milhões  

em abril de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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[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%

CV ONS - Perfil ELETROS
8,1%

Taxa Atuarial 
10,7%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

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

Acumulado 12 meses

mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/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% 3,1% 8,1% 20,2%

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

INPC 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 2,4% 5,2% 6,9%

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

IBRX 3 -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 9,8% 12,9% 48,2%

Acumulado

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

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

Renda Variável 10% 30% 0,7% 9,4% 5,7%

Empréstimos 2% 10% 0,7% 2,2% 4,7%

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Abril Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 2,1%

Conservador 0,6% 3,3%

Moderado 0,6% 4,5%

Agressivo 0,6% 5,6%

ELETROS 0,6% 3,2%

Rentabilidade Nominal (CV ONS)



Relatório de Investimentos do Plano CV EPE 
Abril/19 – nº 4 

Cenário Externo: A última reunião do Comitê de Política 
Monetária (FOMC) dos EUA foi marcada pela mensagem 
de manutenção das taxas de juros no curto prazo, 
diferentemente das reuniões do início de 2019 onde se 
previam até quatro altas nas taxas de juros. Essa 
mensagem levou o índice S&P a sua máxima histórica, com 
alta de 3,9% no mês de abril,  sendo cotado a 2945 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a principal discussão foi sobre a 
aprovação da reforma da previdência, o tamanho de sua 
economia fiscal nos próximos 10 anos e o prazo em que o 
governo consegue aprová-la. No mês de abril tivemos a 
instauração da CCJ para discussão da reforma,  onde viu-se 
uma discussão acirrada, com a oposição tentando 
embarreirar e atrasar a agenda do governo. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV EPE 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A mensagem do FOMC de manutenção das taxas de juros nos EUA  é muito importante para ativos de risco como a bolsa de 
valores. O treasure (título público norte-americano) de 10 anos, principal referência da renda fixa mundial, se estabilizou no 
patamar de 2,5% a.a. Acreditamos que a alta recente da bolsa norte-americana têm relação com uma menor taxa de juros no 
país, voltando a atenção dos investidores para ativos mais arriscados. Estamos vendo algo parecido na bolsa de valores 
brasileira, onde o baixo retorno do CDI nos últimos meses levou a uma maior procura por ações, com isso, a B3 registrou pela 
primeira vez em sua história mais de 1 milhão de investidores ativos. A reforma da previdência, deve ser aprovada no segundo 
semestre de 2019 e a expectativa do mercado é de uma economia em torno de R$600bilhões, que, em nosso entendimento, já 
está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 94,5 milhões  

em abril de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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[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. 

CV  EPE- Perfil ELETROS
8,2%

Taxa Atuarial 
10,7%
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14,0%
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CV EPE - Perfil ELETROS -1,2% -0,3% 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,1% 0,2% 0,4% 0,6% 3,3% 8,2% 19,9%

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

INPC 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 2,4% 5,2% 6,9%

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

IBRX 3 -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 9,8% 12,9% 48,2%

Acumulado

Renda Fixa
83%

Renda Variável
15%

Empréstimos
2%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

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

Renda Variável 5% 20% 0,7% 9,4% 5,7%

Empréstimos 3% 10% 2,0% 5,2% 4,7%

Imóveis 0% 11% - - -

Inv. Estruturados 0% 6% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Abril Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 2,0%

Conservador 0,6% 3,3%

Moderado 0,6% 4,5%

Agressivo 0,6% 5,5%

ELETROS 0,6% 3,3%

Rentabilidade Nominal (Plano CV EPE)
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Cenário Externo: A última reunião do Comitê de Política 
Monetária (FOMC) dos EUA foi marcada pela mensagem 
de manutenção das taxas de juros no curto prazo, 
diferentemente das reuniões do início de 2019 onde se 
previam até quatro altas nas taxas de juros. Essa 
mensagem levou o índice S&P a sua máxima histórica, com 
alta de 3,9% no mês de abril,  sendo cotado a 2945 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a principal discussão foi sobre a 
aprovação da reforma da previdência, o tamanho de sua 
economia fiscal nos próximos 10 anos e o prazo em que o 
governo consegue aprová-la. No mês de abril tivemos a 
instauração da CCJ para discussão da reforma,  onde viu-se 
uma discussão acirrada, com a oposição tentando 
embarreirar e atrasar a agenda do governo. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD CERON 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A mensagem do FOMC de manutenção das taxas de juros nos EUA  é muito importante para ativos de risco como a bolsa de 
valores. O treasure (título público norte-americano) de 10 anos, principal referência da renda fixa mundial, se estabilizou no 
patamar de 2,5% a.a. Acreditamos que a alta recente da bolsa norte-americana têm relação com uma menor taxa de juros no 
país, voltando a atenção dos investidores para ativos mais arriscados. Estamos vendo algo parecido na bolsa de valores 
brasileira, onde o baixo retorno do CDI nos últimos meses levou a uma maior procura por ações, com isso, a B3 registrou pela 
primeira vez em sua história mais de 1 milhão de investidores ativos. A reforma da previdência, deve ser aprovada no segundo 
semestre de 2019 e a expectativa do mercado é de uma economia em torno de R$600bilhões, que, em nosso entendimento, já 
está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 123,2 milhões  

em abril de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CD CERON -1,2% -0,3% 1,7% -0,1% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,1% 0,3% 0,4% 0,6% 3,3% 8,2% 19,8%

Taxa Atuarial 1 0,8% 1,8% 0,6% 0,4% 0,7% 0,8% 0,1% 0,5% 0,8% 0,9% 1,1% 1,0% 3,9% 9,8% 16,9%

INPC 0,4% 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,5% 0,5% 0,8% 0,6% 2,4% 5,2% 6,9%

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

IBRX 3 -10,9% -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 9,8% 12,9% 48,2%

Acumulado

[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. 

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Abril Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

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

Renda Variável 10% 30% 0,7% 9,4% 5,7%

Empréstimos - - - - -

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade Nominal (CD CERON)


