
Relatório de Investimentos do Plano BD Eletrobrás 
Maio/19 – nº 5 

Cenário Externo: O mês foi marcado pelo arrefecimento da guerra 
comercial entre EUA e China. Enquanto o mercado esperava um 
acordo comercial no dia 10 de Maio, Trump elevou em 10% as tarifas 
sobre US$200 bilhões de importações chinesas alegando que a China 
retrocedeu em compromissos relacionados a roubo de patentes e 
transferência de tecnologia. Além disso, Trump também afirmou que 
considera a taxação sobre outros US$325 bilhões, levando os 
investidores a buscarem ativos menos arriscados como a Treasury de 
10 anos e elevando o patamar do “índice do medo”, o VIX (índice de 
volatilidade das opções na bolsa de Chicago) para 20,5 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil tivemos no Boletim Focus do Banco 
Central, seguidas revisões negativas para o PIB em 2019, com os 
núcleos inflacionários comportados.  Essa combinação fez alguns 
agentes de mercado acreditarem em cortes na Selic (taxa básica de 
juros) ainda em 2019. Já na política, o interesse de Rodrigo Maia em 
votar o texto da reforma da previdência ainda no primeiro semestre, 
animou os investidores ajudando o IBrX  a fechar o mês com alta de 
1,1%. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano BD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A bolsa de valores brasileira pôs abaixo em 2019 a velha máxima do “sell in may and go away” (venda em maio e vá embora). 
Enquanto as principais bolsas ao redor do mundo se desvalorizavam com o receio de uma guerra comercial o IBrX valorizou 1,1% 
puxado pelo cenário interno positivo depois de 10 anos consecutivos de queda no mês de maio. Apesar da valorização da bolsa no 
mês, vemos com muita preocupação a falta de um acordo entre China e EUA. Uma guerra comercial entre as duas principais 
economias do mundo pode desencadear em um maior protecionismo global e consequentemente um menor crescimento dos países. 
Já no cenário interno, não acreditamos que mais um corte de juros trará impactos imediatos no crescimento do PIB, é importante 
que os agentes econômicos voltem a ter confiança  para investir e consumir, e isso só deve se realizar com as aprovações das 
reformas fiscais propostas. Seguimos com o nosso cenário de aprovação da reforma da previdência bem abaixo dos R$1,2 trilhões 
propostos por Paulo Guedes, que 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$ 1.984,3 milhões  

em maio de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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Maio Mínima Máxima Maio Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 51% 92% 0,8% 4,6% 4,3%

Renda Variável 5% 20% 1,1% 10,6% 6,5%

Empréstimos 3% 10% 0,9% 3,8% 5,2%

Imóveis 0% 11% 0,6% 2,6% 2,4%

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

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO BD)

Plano BD
12,6%

Taxa Atuarial 
10,6%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

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

Acumulado 12 meses

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

24 

meses

Plano BD 0,3% 1,7% 0,4% 1,3% 2,1% 0,7% 0,3% 2,0% 0,6% 0,7% 1,0% 0,8% 5,3% 12,6% 25,7%

Taxa Atuarial 1 1,9% 0,7% 0,5% 0,8% 0,9% 0,2% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,1% 0,6% 4,8% 10,6% 19,0%

INPC 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7% 6,6%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,6% 6,4% 14,5%

IBRX 3 -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 11,0% 28,2% 55,5%
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Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 48% 88% 0,5% 2,6% 3,6%

Renda Variável 10% 30% 1,1% 10,6% 6,5%

Empréstimos 2% 10% 1,1% 4,2% 5,2%

Imóveis 0% 6% 0,6% 2,6% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Maio Acumulado 2019

Super Conservador 0,6% 2,7%

Conservador 0,7% 4,0%

Moderado 0,7% 5,3%

Agressivo 0,8% 6,6%

ELETROS 0,6% 3,9%

Rentabilidade Nominal (PLANO CD ELETROBRÁS)

Relatório de Investimentos do Plano CD Eletrobrás 
Maio/19 – nº 5 

Cenário Externo: O mês foi marcado pelo arrefecimento da guerra 
comercial entre EUA e China. Enquanto o mercado esperava um 
acordo comercial no dia 10 de Maio, Trump elevou em 10% as tarifas 
sobre US$200 bilhões de importações chinesas alegando que a China 
retrocedeu em compromissos relacionados a roubo de patentes e 
transferência de tecnologia. Além disso, Trump também afirmou que 
considera a taxação sobre outros US$325 bilhões, levando os 
investidores a buscarem ativos menos arriscados como a TreasurY de 
10 anos e elevando o patamar do “índice do medo”, o VIX (índice de 
volatilidade das opções na bolsa de Chicago) para 20,5 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil tivemos no Boletim Focus do Banco 
Central, seguidas revisões negativas para o PIB em 2019, com os 
núcleos inflacionários comportados.  Essa combinação fez alguns 
agentes de mercado acreditarem em cortes na Selic (taxa básica de 
juros) ainda em 2019. Já na política, o interesse de Rodrigo Maia em 
votar o texto da reforma da previdência ainda no primeiro semestre, 
animou os investidores ajudando o IBrX  a fechar o mês com alta de 
1,1%. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A bolsa de valores brasileira pôs abaixo em 2019 a velha máxima do “sell in may and go away” (venda em maio e vá embora). 
Enquanto as principais bolsas ao redor do mundo se desvalorizavam com o receio de uma guerra comercial o IBrX valorizou 1,1% 
puxado pelo cenário interno positivo depois de 10 anos consecutivos de queda no mês de maio. Apesar da valorização da bolsa no 
mês, vemos com muita preocupação a falta de um acordo entre China e EUA. Uma guerra comercial entre as duas principais 
economias do mundo pode desencadear em um maior protecionismo global e consequentemente um menor crescimento dos países. 
Já no cenário interno, não acreditamos que mais um corte de juros trará impactos imediatos no crescimento do PIB, é importante 
que os agentes econômicos voltem a ter confiança  para investir e consumir, e isso só deve se realizar com as aprovações das 
reformas fiscais propostas. Seguimos com o nosso cenário de aprovação da reforma da previdência bem abaixo dos R$1,2 trilhões 
propostos por Paulo Guedes, que já está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.589,2 milhões  

em maio de 2019. 

Fonte: Bloomberg 

[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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CD Eletrobrás - Perfil ELETROS
9,8%

Taxa Atuarial 
10,2%

-3,0%

2,0%

7,0%

12,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

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

Taxa Atuarial 1 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 4,6% 10,2% 18,3%

INPC 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7% 6,6%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,6% 6,4% 14,5%

IBRX 3 -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 11,0% 28,2% 55,5%

Acumulado

Renda Fixa
79%

Renda Variável
15%

Empréstimos
3%

Imóveis
3%



Relatório de Investimentos do Plano CD SALDADO (BPDS) 
Maio/19 – nº 5 

Cenário Externo: O mês foi marcado pelo arrefecimento da guerra 
comercial entre EUA e China. Enquanto o mercado esperava um 
acordo comercial no dia 10 de Maio, Trump elevou em 10% as tarifas 
sobre US$200 bilhões de importações chinesas alegando que a China 
retrocedeu em compromissos relacionados a roubo de patentes e 
transferência de tecnologia. Além disso, Trump também afirmou que 
considera a taxação sobre outros US$325 bilhões, levando os 
investidores a buscarem ativos menos arriscados como a Treasury de 
10 anos e elevando o patamar do “índice do medo”, o VIX (índice de 
volatilidade das opções na bolsa de Chicago) para 20,5 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil tivemos no Boletim Focus do Banco 
Central, seguidas revisões negativas para o PIB em 2019, com os 
núcleos inflacionários comportados.  Essa combinação fez alguns 
agentes de mercado acreditarem em cortes na Selic (taxa básica de 
juros) ainda em 2019. Já na política, o interesse de Rodrigo Maia em 
votar o texto da reforma da previdência ainda no primeiro semestre, 
animou os investidores ajudando o IBrX  a fechar o mês com alta de 
1,1%. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD SALDADO (BPDS) 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A bolsa de valores brasileira pôs abaixo em 2019 a velha máxima do “sell in may and go away” (venda em maio e vá embora). 
Enquanto as principais bolsas ao redor do mundo se desvalorizavam com o receio de uma guerra comercial o IBrX valorizou 1,1% 
puxado pelo cenário interno positivo depois de 10 anos consecutivos de queda no mês de maio. Apesar da valorização da bolsa no 
mês, vemos com muita preocupação a falta de um acordo entre China e EUA. Uma guerra comercial entre as duas principais 
economias do mundo pode desencadear em um maior protecionismo global e consequentemente um menor crescimento dos países. 
Já no cenário interno, não acreditamos que mais um corte de juros trará impactos imediatos no crescimento do PIB, é importante 
que os agentes econômicos voltem a ter confiança  para investir e consumir, e isso só deve se realizar com as aprovações das 
reformas fiscais propostas. Seguimos com o nosso cenário de aprovação da reforma da previdência bem abaixo dos R$1,2 trilhões 
propostos por Paulo Guedes, que já está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 376,8 milhões  

em maio de 2019. 

Fonte: Bloomberg 

[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. 
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Imóveis
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Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Maio Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 57% 93% 0,7% 3,7% 4,2%

Renda Variável 5% 20% 1,1% 10,6% 6,5%

Empréstimos 2% 10% 0,7% 3,4% 5,2%

Imóveis 0% 7% 0,6% 2,6% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -
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Plano CD Saldado -0,1% 1,8% 0,1% 0,9% 2,1% 0,9% 0,4% 2,2% 0,3% 0,5% 0,8% 0,8% 4,8% 11,5% 22,6%

Taxa Atuarial 1 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 4,6% 10,2% 18,3%

INPC 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7% 6,6%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,6% 6,4% 14,5%

IBRX 3 -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 11,0% 28,2% 55,5%
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Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 56% 88% 0,5% 2,6% 3,5%

Renda Variável 10% 30% 1,1% 10,6% 6,5%

Empréstimos 2% 10% 0,7% 3,3% 5,2%

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Maio Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 2,6%

Conservador 0,6% 4,0%

Moderado 0,7% 5,3%

Agressivo 0,8% 6,5%

ELETROS 0,6% 3,9%

Rentabilidade Nominal (CV ONS)

Relatório de Investimentos do Plano CV ONS 
Maio/19 – nº 5 

Cenário Externo: O mês foi marcado pelo arrefecimento da guerra 
comercial entre EUA e China. Enquanto o mercado esperava um 
acordo comercial no dia 10 de Maio, Trump elevou em 10% as tarifas 
sobre US$200 bilhões de importações chinesas alegando que a China 
retrocedeu em compromissos relacionados a roubo de patentes e 
transferência de tecnologia. Além disso, Trump também afirmou que 
considera a taxação sobre outros US$325 bilhões, levando os 
investidores a buscarem ativos menos arriscados como a Treasury de 
10 anos e elevando o patamar do “índice do medo”, o VIX (índice de 
volatilidade das opções na bolsa de Chicago) para 20,5 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil tivemos no Boletim Focus do Banco 
Central, seguidas revisões negativas para o PIB em 2019, com os 
núcleos inflacionários comportados.  Essa combinação fez alguns 
agentes de mercado acreditarem em cortes na Selic (taxa básica de 
juros) ainda em 2019. Já na política, o interesse de Rodrigo Maia em 
votar o texto da reforma da previdência ainda no primeiro semestre, 
animou os investidores ajudando o IBrX  a fechar o mês com alta de 
1,1%. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV ONS 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A bolsa de valores brasileira pôs abaixo em 2019 a velha máxima do “sell in may and go away” (venda em maio e vá embora). 
Enquanto as principais bolsas ao redor do mundo se desvalorizavam com o receio de uma guerra comercial o IBrX valorizou 1,1% 
puxado pelo cenário interno positivo depois de 10 anos consecutivos de queda no mês de maio. Apesar da valorização da bolsa no 
mês, vemos com muita preocupação a falta de um acordo entre China e EUA. Uma guerra comercial entre as duas principais 
economias do mundo pode desencadear em um maior protecionismo global e consequentemente um menor crescimento dos países. 
Já no cenário interno, não acreditamos que mais um corte de juros trará impactos imediatos no crescimento do PIB, é importante 
que os agentes econômicos voltem a ter confiança  para investir e consumir, e isso só deve se realizar com as aprovações das 
reformas fiscais propostas. Seguimos com o nosso cenário de aprovação da reforma da previdência bem abaixo dos R$1,2 trilhões 
propostos por Paulo Guedes, que já está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 633,8 milhões  

em maio 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. 
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24 
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CV ONS - Perfil ELETROS -0,2% 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,0% 0,2% 0,3% 0,6% 0,6% 3,9% 10,1% 20,7%

Taxa Atuarial 1 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 4,6% 10,2% 18,3%

INPC 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7% 6,6%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,6% 6,4% 14,5%

IBRX 3 -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 11,0% 28,2% 55,5%

Acumulado



Relatório de Investimentos do Plano CV EPE 
Maio/19 – nº 5 

Cenário Externo: O mês foi marcado pelo arrefecimento da guerra 
comercial entre EUA e China. Enquanto o mercado esperava um 
acordo comercial no dia 10 de Maio, Trump elevou em 10% as tarifas 
sobre US$200 bilhões de importações chinesas alegando que a China 
retrocedeu em compromissos relacionados a roubo de patentes e 
transferência de tecnologia. Além disso, Trump também afirmou que 
considera a taxação sobre outros US$325 bilhões, levando os 
investidores a buscarem ativos menos arriscados como a Treasury de 
10 anos e elevando o patamar do “índice do medo”, o VIX (índice de 
volatilidade das opções na bolsa de Chicago) para 20,5 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil tivemos no Boletim Focus do Banco 
Central, seguidas revisões negativas para o PIB em 2019, com os 
núcleos inflacionários comportados.  Essa combinação fez alguns 
agentes de mercado acreditarem em cortes na Selic (taxa básica de 
juros) ainda em 2019. Já na política, o interesse de Rodrigo Maia em 
votar o texto da reforma da previdência ainda no primeiro semestre, 
animou os investidores ajudando o IBrX  a fechar o mês com alta de 
1,1%. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV EPE 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A bolsa de valores brasileira pôs abaixo em 2019 a velha máxima do “sell in may and go away” (venda em maio e vá embora). 
Enquanto as principais bolsas ao redor do mundo se desvalorizavam com o receio de uma guerra comercial o IBrX valorizou 1,1% 
puxado pelo cenário interno positivo depois de 10 anos consecutivos de queda no mês de maio. Apesar da valorização da bolsa no 
mês, vemos com muita preocupação a falta de um acordo entre China e EUA. Uma guerra comercial entre as duas principais 
economias do mundo pode desencadear em um maior protecionismo global e consequentemente um menor crescimento dos países. 
Já no cenário interno, não acreditamos que mais um corte de juros trará impactos imediatos no crescimento do PIB, é importante 
que os agentes econômicos voltem a ter confiança  para investir e consumir, e isso só deve se realizar com as aprovações das 
reformas fiscais propostas. Seguimos com o nosso cenário de aprovação da reforma da previdência bem abaixo dos R$1,2 trilhões 
propostos por Paulo Guedes, que já está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 95,4 milhões  

em maio de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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Renda Fixa
83%

Renda Variável
15%

Empréstimos
2%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 51% 92% 0,5% 2,6% 3,5%

Renda Variável 5% 20% 1,1% 10,6% 6,5%

Empréstimos 3% 10% 1,1% 5,4% 5,2%

Imóveis 0% 11% - - -

Inv. Estruturados 0% 6% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Maio Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 2,6%

Conservador 0,6% 4,0%

Moderado 0,7% 5,2%

Agressivo 0,8% 6,3%

ELETROS 0,6% 3,9%

Rentabilidade Nominal (Plano CV EPE)

[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
10,2%

Taxa Atuarial 
10,2%
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CV EPE - Perfil ELETROS -0,3% 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,1% 0,2% 0,4% 0,6% 0,6% 3,9% 10,2% 20,3%

Taxa Atuarial 1 1,9% 0,7% 0,4% 0,7% 0,8% 0,2% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,0% 0,5% 4,6% 10,2% 18,3%

INPC 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7% 6,6%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,6% 6,4% 14,5%

IBRX 3 -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 11,0% 28,2% 55,5%

Acumulado



Relatório de Investimentos do Plano CD CERON 
Maio/19 – nº 5 

Cenário Externo: O mês foi marcado pelo arrefecimento da guerra 
comercial entre EUA e China. Enquanto o mercado esperava um 
acordo comercial no dia 10 de Maio, Trump elevou em 10% as tarifas 
sobre US$200 bilhões de importações chinesas alegando que a China 
retrocedeu em compromissos relacionados a roubo de patentes e 
transferência de tecnologia. Além disso, Trump também afirmou que 
considera a taxação sobre outros US$325 bilhões, levando os 
investidores a buscarem ativos menos arriscados como a Treasury de 
10 anos e elevando o patamar do “índice do medo”, o VIX (índice de 
volatilidade das opções na bolsa de Chicago) para 20,5 pontos. 
 
Cenário Interno: No Brasil tivemos no Boletim Focus do Banco 
Central, seguidas revisões negativas para o PIB em 2019, com os 
núcleos inflacionários comportados.  Essa combinação fez alguns 
agentes de mercado acreditarem em cortes na Selic (taxa básica de 
juros) ainda em 2019. Já na política, o interesse de Rodrigo Maia em 
votar o texto da reforma da previdência ainda no primeiro semestre, 
animou os investidores ajudando o IBrX  a fechar o mês com alta de 
1,1%. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD CERON 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A bolsa de valores brasileira pôs abaixo em 2019 a velha máxima do “sell in may and go away” (venda em maio e vá embora). 
Enquanto as principais bolsas ao redor do mundo se desvalorizavam com o receio de uma guerra comercial o IBrX valorizou 1,1% 
puxado pelo cenário interno positivo depois de 10 anos consecutivos de queda no mês de maio. Apesar da valorização da bolsa no 
mês, vemos com muita preocupação a falta de um acordo entre China e EUA. Uma guerra comercial entre as duas principais 
economias do mundo pode desencadear em um maior protecionismo global e consequentemente um menor crescimento dos países. 
Já no cenário interno, não acreditamos que mais um corte de juros trará impactos imediatos no crescimento do PIB, é importante 
que os agentes econômicos voltem a ter confiança  para investir e consumir, e isso só deve se realizar com as aprovações das 
reformas fiscais propostas. Seguimos com o nosso cenário de aprovação da reforma da previdência bem abaixo dos R$1,2 trilhões 
propostos por Paulo Guedes, que já está parcialmente precificada na curva de juros e bolsa de valores brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 142,3 milhões  

em maio de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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[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. 

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

meses

24 

meses

CD CERON -0,3% 1,7% -0,1% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 4,0% 10,2% 20,5%

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

INPC 1,4% 0,3% 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,1% 2,4% 4,7% 6,6%

CDI 2 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 2,6% 6,4% 14,5%

IBRX 3 -5,2% 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 11,0% 28,2% 55,5%

Acumulado

Plano CD CERON
10,2%

Taxa Atuarial 
9,3%
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13,0%
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Acumulado 12 meses

Renda Fixa
85%

Renda Variável
15%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Maio Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 56% 90% 0,5% 2,6% 3,5%

Renda Variável 10% 30% 1,1% 10,6% 6,5%

Empréstimos - - - - -

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade Nominal (CD CERON)


