
Relatório de Investimentos do Plano BD Eletrobrás 
Junho/19 – nº 6 

Cenário Externo: O mês de junho foi marcado pela melhora nas 
condições de risco para países emergentes.  Tanto o Banco Central 
Europeu (BCE)  quanto o norte-americano (FED) sinalizaram que 
podem utilizar de redução de juros para estimular suas economias 
no curto prazo. Isso causou um alívio nas economias emergentes e o 
risco desses países medido pelo CDX veio da casa dos 200 pontos 
para os 170 pontos no mês de junho, reduzindo em quase 15%. 
Outro fator que ajudou na redução dos riscos foi a volta do diálogo 
entre EUA e China sobre as tarifas de importação durante o evento 
do G-20. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a percepção de melhora no cenário de 
aprovação da reforma da previdência, trouxe animação ao mercado 
acionário.  O governo sinalizou que é possível levar a reforma para 
votação ainda na primeira metade de julho, ou seja, antes do 
recesso da câmara dos deputados. A soma de um melhor cenário 
político interno e redução dos riscos externos, levou o IBrX as suas 
máximas no ano, operando acima dos 42.000 pontos. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano BD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A sinalização de redução de juros pelos principais bancos centrais do mundo é um importante movimento para economias 
emergentes. Como uma parcela considerável dos ativos de renda fixa pagam juros baixos ou até mesmo negativos no mundo, o 
investidor deve buscar ativos de países emergentes em busca de maiores retornos. Adicionalmente, a volta do diálogo entre China e 
EUA diminuiu a percepção de risco global. 
Já no cenário interno, a reforma da previdência parece estar avançando mais rápido que o mercado imaginava, com uma economia 
para os cofres da união mais próxima a R$ 1 trilhão em 10 anos, também acima das expectativas. Vemos com bons olhos o texto da  
reforma que deve ir para votação nos próximos dias, apesar de acreditarmos que a participação dos Estados e Municípios seria 
importante nesse processo, o que não deve ocorrer. 

[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$ 2.000,9 milhões  

em Junho de 2019. 

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

Renda Fixa 51% 92% 0,9% 5,5% 4,7%

Renda Variável 5% 20% 4,7% 15,9% 7,4%

Empréstimos 3% 10% 1,4% 5,7% 5,8%

Imóveis 0% 11% 0,6% 3,3% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 6% 3,3% 3,3% 7,4%

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO BD)

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

meses

24 

meses

Plano BD 1,7% 0,4% 1,3% 2,1% 0,7% 0,3% 1,9% 0,6% 0,8% 1,0% 0,8% 1,4% 6,6% 13,8% 26,8%

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

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

CDI 2 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 3,1% 6,3% 14,1%

IBRX 3 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 15,6% 40,8% 61,4%

Acumulado

Plano BD
13,8%

Taxa Atuarial 
9,1%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

19,0%

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

Acumulado 12 meses



Relatório de Investimentos do Plano CD SALDADO (BPDS)  
Junho/19 – nº 6 

Cenário Externo: O mês de junho foi marcado pela melhora nas 
condições de risco para países emergentes.  Tanto o Banco Central 
Europeu (BCE)  quanto o norte-americano (FED) sinalizaram que 
podem utilizar de redução de juros para estimular suas economias 
no curto prazo. Isso causou um alívio nas economias emergentes e o 
risco desses países medido pelo CDX veio da casa dos 200 pontos 
para os 170 pontos no mês de junho, reduzindo em quase 15%. 
Outro fator que ajudou na redução dos riscos foi a volta do diálogo 
entre EUA e China sobre as tarifas de importação durante o evento 
do G-20. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a percepção de melhora no cenário de 
aprovação da reforma da previdência, trouxe animação ao mercado 
acionário.  O governo sinalizou que é possível levar a reforma para 
votação ainda na primeira metade de julho, ou seja, antes do 
recesso da câmara dos deputados. A soma de um melhor cenário 
político interno e redução dos riscos externos, levou o IBrX as suas 
máximas no ano, operando acima dos 42.000 pontos. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD SALDADO (BPDS) 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A sinalização de redução de juros pelos principais bancos centrais do mundo é um importante movimento para economias 
emergentes. Como uma parcela considerável dos ativos de renda fixa pagam juros baixos ou até mesmo negativos no mundo, o 
investidor deve buscar ativos de países emergentes em busca de maiores retornos. Adicionalmente, a volta do diálogo entre China e 
EUA diminuiu a percepção de risco global. 
Já no cenário interno, a reforma da previdência parece estar avançando mais rápido que o mercado imaginava, com uma economia 
para os cofres da união mais próxima a R$ 1 trilhão em 10 anos, também acima das expectativas. Vemos com bons olhos o texto da  
reforma que deve ir para votação nos próximos dias, apesar de acreditarmos que a participação dos Estados e Municípios seria 
importante nesse processo, o que não deve ocorrer. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 381,4 milhões  

em Junho de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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- Mínima Máxima Junho Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 57% 93% 0,5% 4,2% 4,6%

Renda Variável 5% 20% 4,7% 15,9% 7,4%

Empréstimos 2% 10% 1,3% 5,9% 5,8%

Imóveis 0% 7% 0,6% 3,3% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO CD SALDADO - BPDS)

Plano CD Saldado
13,0%

Taxa Atuarial 
8,7%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

18,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

Plano CD Saldado 1,8% 0,1% 0,9% 2,1% 0,9% 0,4% 2,2% 0,3% 0,5% 0,9% 0,8% 1,3% 6,2% 13,0% 23,4%

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

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

CDI 2 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 3,1% 6,3% 14,1%

IBRX 3 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 15,6% 40,8% 61,4%

Acumulado

[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. 



Relatório de Investimentos do Plano CD Eletrobrás 
Junho/19 – nº 6 

Cenário Externo: O mês de junho foi marcado pela melhora nas 
condições de risco para países emergentes.  Tanto o Banco Central 
Europeu (BCE)  quanto o norte-americano (FED) sinalizaram que 
podem utilizar de redução de juros para estimular suas economias 
no curto prazo. Isso causou um alívio nas economias emergentes e o 
risco desses países medido pelo CDX veio da casa dos 200 pontos 
para os 170 pontos no mês de junho, reduzindo em quase 15%. 
Outro fator que ajudou na redução dos riscos foi a volta do diálogo 
entre EUA e China sobre as tarifas de importação durante o evento 
do G-20. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a percepção de melhora no cenário de 
aprovação da reforma da previdência, trouxe animação ao mercado 
acionário.  O governo sinalizou que é possível levar a reforma para 
votação ainda na primeira metade de julho, ou seja, antes do 
recesso da câmara dos deputados. A soma de um melhor cenário 
político interno e redução dos riscos externos, levou o IBrX as suas 
máximas no ano, operando acima dos 42.000 pontos. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A sinalização de redução de juros pelos principais bancos centrais do mundo é um importante movimento para economias 
emergentes. Como uma parcela considerável dos ativos de renda fixa pagam juros baixos ou até mesmo negativos no mundo, o 
investidor deve buscar ativos de países emergentes em busca de maiores retornos. Adicionalmente, a volta do diálogo entre China e 
EUA diminuiu a percepção de risco global. 
Já no cenário interno, a reforma da previdência parece estar avançando mais rápido que o mercado imaginava, com uma economia 
para os cofres da união mais próxima a R$ 1 trilhão em 10 anos, também acima das expectativas. Vemos com bons olhos o texto da  
reforma que deve ir para votação nos próximos dias, apesar de acreditarmos que a participação dos Estados e Municípios seria 
importante nesse processo, o que não deve ocorrer. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.605,8 milhões  

em Junho de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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janeiro/00 Mínima Máxima Junho Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 48% 88% 0,5% 3,1% 3,9%

Renda Variável 10% 30% 4,7% 15,9% 7,4%

Empréstimos 2% 10% 1,4% 6,0% 5,8%

Imóveis 0% 6% 0,6% 3,3% 2,4%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Junho Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 3,4%

Conservador 1,2% 5,3%

Moderado 1,8% 7,1%

Agressivo 2,4% 9,0%

ELETROS 1,2% 5,4%

Rentabilidade Nominal (PLANO CD ELETROBRÁS)

CD Eletrobrás - Perfil ELETROS
12,1%

Taxa Atuarial 
8,7%

-3,0%

2,0%

7,0%

12,0%

17,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CD Eletrobrás - Perfil ELETROS 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,5% 2,3% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,2% 5,4% 12,1% 21,7%

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

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

CDI 2 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 3,1% 6,3% 14,1%

IBRX 3 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 15,6% 40,8% 61,4%

Acumulado

[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. 



Relatório de Investimentos do Plano CV ONS 
Junho/19 – nº 6 

Cenário Externo: O mês de junho foi marcado pela melhora nas 
condições de risco para países emergentes.  Tanto o Banco Central 
Europeu (BCE)  quanto o norte-americano (FED) sinalizaram que 
podem utilizar de redução de juros para estimular suas economias 
no curto prazo. Isso causou um alívio nas economias emergentes e o 
risco desses países medido pelo CDX veio da casa dos 200 pontos 
para os 170 pontos no mês de junho, reduzindo em quase 15%. 
Outro fator que ajudou na redução dos riscos foi a volta do diálogo 
entre EUA e China sobre as tarifas de importação durante o evento 
do G-20. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a percepção de melhora no cenário de 
aprovação da reforma da previdência, trouxe animação ao mercado 
acionário.  O governo sinalizou que é possível levar a reforma para 
votação ainda na primeira metade de julho, ou seja, antes do 
recesso da câmara dos deputados. A soma de um melhor cenário 
político interno e redução dos riscos externos, levou o IBrX as suas 
máximas no ano, operando acima dos 42.000 pontos. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV ONS 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A sinalização de redução de juros pelos principais bancos centrais do mundo é um importante movimento para economias 
emergentes. Como uma parcela considerável dos ativos de renda fixa pagam juros baixos ou até mesmo negativos no mundo, o 
investidor deve buscar ativos de países emergentes em busca de maiores retornos. Adicionalmente, a volta do diálogo entre China e 
EUA diminuiu a percepção de risco global. 
Já no cenário interno, a reforma da previdência parece estar avançando mais rápido que o mercado imaginava, com uma economia 
para os cofres da união mais próxima a R$ 1 trilhão em 10 anos, também acima das expectativas. Vemos com bons olhos o texto da  
reforma que deve ir para votação nos próximos dias, apesar de acreditarmos que a participação dos Estados e Municípios seria 
importante nesse processo, o que não deve ocorrer. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 643,9 milhões  

em Junho de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CV ONS - Perfil ELETROS 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 1,2% 5,4% 12,0% 21,5%

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

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

CDI 2 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 3,1% 6,3% 14,1%

IBRX 3 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 15,6% 40,8% 61,4%

Acumulado

[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
76%

Renda Variável
21%

Empréstimos
3%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 56% 88% 0,5% 3,1% 3,7%

Renda Variável 10% 30% 4,7% 15,9% 7,4%

Empréstimos 2% 10% 1,4% 4,0% 5,8%

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Junho Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 3,4%

Conservador 1,2% 5,2%

Moderado 1,8% 7,1%

Agressivo 2,4% 8,9%

ELETROS 1,2% 5,4%

Rentabilidade Nominal (CV ONS)



Relatório de Investimentos do Plano CV EPE 
Junho/19 – nº 6 

Cenário Externo: O mês de junho foi marcado pela melhora nas 
condições de risco para países emergentes.  Tanto o Banco Central 
Europeu (BCE)  quanto o norte-americano (FED) sinalizaram que 
podem utilizar de redução de juros para estimular suas economias 
no curto prazo. Isso causou um alívio nas economias emergentes e o 
risco desses países medido pelo CDX veio da casa dos 200 pontos 
para os 170 pontos no mês de junho, reduzindo em quase 15%. 
Outro fator que ajudou na redução dos riscos foi a volta do diálogo 
entre EUA e China sobre as tarifas de importação durante o evento 
do G-20. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a percepção de melhora no cenário de 
aprovação da reforma da previdência, trouxe animação ao mercado 
acionário.  O governo sinalizou que é possível levar a reforma para 
votação ainda na primeira metade de julho, ou seja, antes do 
recesso da câmara dos deputados. A soma de um melhor cenário 
político interno e redução dos riscos externos, levou o IBrX as suas 
máximas no ano, operando acima dos 42.000 pontos. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV EPE 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A sinalização de redução de juros pelos principais bancos centrais do mundo é um importante movimento para economias 
emergentes. Como uma parcela considerável dos ativos de renda fixa pagam juros baixos ou até mesmo negativos no mundo, o 
investidor deve buscar ativos de países emergentes em busca de maiores retornos. Adicionalmente, a volta do diálogo entre China e 
EUA diminuiu a percepção de risco global. 
Já no cenário interno, a reforma da previdência parece estar avançando mais rápido que o mercado imaginava, com uma economia 
para os cofres da união mais próxima a R$ 1 trilhão em 10 anos, também acima das expectativas. Vemos com bons olhos o texto da  
reforma que deve ir para votação nos próximos dias, apesar de acreditarmos que a participação dos Estados e Municípios seria 
importante nesse processo, o que não deve ocorrer. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 96,9 milhões  

em Junho de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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18%
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Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 51% 92% 0,5% 3,1% 3,7%

Renda Variável 5% 20% 4,7% 15,9% 7,4%

Empréstimos 3% 10% 1,4% 7,1% 5,8%

Imóveis 0% 11% - - -

Inv. Estruturados 0% 6% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Junho Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 3,4%

Conservador 1,1% 5,2%

Moderado 1,7% 7,0%

Agressivo 2,4% 8,8%

ELETROS 1,2% 5,3%

Rentabilidade Nominal (Plano CV EPE)

CV  EPE- Perfil ELETROS
12,0%

Taxa Atuarial 
8,7%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CV EPE - Perfil ELETROS 1,7% 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 5,4% 12,0% 21,1%

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

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

CDI 2 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 3,1% 6,3% 14,1%

IBRX 3 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 15,6% 40,8% 61,4%

Acumulado

[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. 
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Cenário Externo: O mês de junho foi marcado pela melhora nas 
condições de risco para países emergentes.  Tanto o Banco Central 
Europeu (BCE)  quanto o norte-americano (FED) sinalizaram que 
podem utilizar de redução de juros para estimular suas economias 
no curto prazo. Isso causou um alívio nas economias emergentes e o 
risco desses países medido pelo CDX veio da casa dos 200 pontos 
para os 170 pontos no mês de junho, reduzindo em quase 15%. 
Outro fator que ajudou na redução dos riscos foi a volta do diálogo 
entre EUA e China sobre as tarifas de importação durante o evento 
do G-20. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a percepção de melhora no cenário de 
aprovação da reforma da previdência, trouxe animação ao mercado 
acionário.  O governo sinalizou que é possível levar a reforma para 
votação ainda na primeira metade de julho, ou seja, antes do 
recesso da câmara dos deputados. A soma de um melhor cenário 
político interno e redução dos riscos externos, levou o IBrX as suas 
máximas no ano, operando acima dos 42.000 pontos. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD CERON 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

A sinalização de redução de juros pelos principais bancos centrais do mundo é um importante movimento para economias 
emergentes. Como uma parcela considerável dos ativos de renda fixa pagam juros baixos ou até mesmo negativos no mundo, o 
investidor deve buscar ativos de países emergentes em busca de maiores retornos. Adicionalmente, a volta do diálogo entre China e 
EUA diminuiu a percepção de risco global. 
Já no cenário interno, a reforma da previdência parece estar avançando mais rápido que o mercado imaginava, com uma economia 
para os cofres da união mais próxima a R$ 1 trilhão em 10 anos, também acima das expectativas. Vemos com bons olhos o texto da  
reforma que deve ir para votação nos próximos dias, apesar de acreditarmos que a participação dos Estados e Municípios seria 
importante nesse processo, o que não deve ocorrer. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 149,5 milhões  

em Junho de 2019. 

Fonte: Bloomberg 
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Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Junho Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 56% 90% 0,5% 3,1% 3,7%

Renda Variável 10% 30% 4,7% 15,9% 7,4%

Empréstimos - - - - -

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade Nominal (CD CERON)

Plano CD CERON
11,9%

Taxa Atuarial 
8,7%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CD CERON 1,7% -0,1% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 1,2% 5,4% 11,9% 21,1%

Taxa Atuarial 1 1,0% 0,7% 0,5% 0,9% 0,6% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 0,8% 0,5% 3,9% 8,7% 13,6%

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

CDI 2 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 3,1% 6,3% 14,1%

IBRX 3 8,8% -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 15,6% 40,8% 61,4%

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. 


