
Relatório de Investimentos do Plano BD Eletrobrás 
Julho/19 – nº 7 

Cenário Externo: No mês de julho tivemos dois acontecimentos que 
prejudicaram países emergentes como o Brasil. Em primeiro lugar, 
enquanto o mercado esperava uma sinalização pelo  Banco Central 
dos EUA (FED) de um novo ciclo de corte de juros, o seu presidente, 
Jerome Powell, sinalizou apenas um corte “pontual” de 0,25%. A 
segunda surpresa negativa foi a nova taxação em 10% sobre US$ 300 
bilhões de produtos chineses anunciada por Donald Trump no 
twitter. O governo Chinês retaliou a medida depreciando sua moeda 
propositalmente, aumentando a competitividade de seus produtos. 
Toda essa guerra comercial trouxe ainda mais instabilidade para os 
mercados globais. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a aprovação da reforma da previdência 
no primeiro turno da câmara dos deputados com ampla margem e a 
redução da taxa básica de juros (Selic) de 6,5% a.a para 6,0% a.a 
ajudaram o cenário interno. O último Relatório Focus de julho, com 
as projeções de mercado recolhidas pelo Banco Central, mostram 
que as expectativas são de uma Selic ainda mais baixa para o final de 
2019 e 2020. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano BD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Nas últimas semanas tivemos uma inversão nos riscos dos cenários externo e interno. O cenário global que parecia favorável para 
países emergentes, se mostrou muito instável com a sinalização do FED de um corte “pontual” na taxa de juros e com o agravamento 
da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse segundo evento levou a uma grande corrida dos investidores para ativos de 
menor risco como os títulos públicos de países desenvolvidos, ouro e dólar (que se apreciou em relação as outras moedas). Já no 
cenário interno, o risco político de aprovação da reforma da previdência caiu muito com a ampla margem dos congressistas 
favoráveis ao texto proposto. Além disso, ainda existe, no Senado, a possibilidade de inclusão dos Estados e Municípios na reforma,  
algo que seria muito positivo para as economias regionais. Na teoria econômica, a redução gradual das taxa de juros pelo Banco 
Central ajuda ativos mais arriscados como a bolsa de valores, por outro lado, um cenário externo negativo é um risco grande para o 
segmento de renda variável. 

[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. A rentabilidade líquida preliminar do plano no ano até 
julho é 7,5%. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.990,7 milhões  

em Julho de 2019. 

Renda Fixa
70%

Renda Variável
15%

Empréstimos
5% Imóveis

9%

Inv. Estruturados
1%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

Julho Mínima Máxima Julho Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 51% 92% 0,9% 6,4% 5,3%

Renda Variável 5% 20% 1,7% 17,8% 8,4%

Empréstimos 3% 10% 1,0% 6,5% 6,5%

Imóveis 0% 11% 1,2% 4,5% 2,6%

Inv. Estruturados 0% 6% 3,3% 3,3% 8,4%

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO BD)

Plano BD

13,1%

Taxa Atuarial 

9,1%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

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

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

INPC 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 2,7% 3,3% 6,9%

CDI 2 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 3,7% 6,3% 13,9%

IBRX 3 -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% 16,9% 30,9% 55,7%

Acumulado



Relatório de Investimentos do Plano CD SALDADO (BPDS) 
Julho/19 – nº 7 

Cenário Externo: No mês de julho tivemos dois acontecimentos que 
prejudicaram países emergentes como o Brasil. Em primeiro lugar, 
enquanto o mercado esperava uma sinalização pelo  Banco Central 
dos EUA (FED) de um novo ciclo de corte de juros, o seu presidente, 
Jerome Powell, sinalizou apenas um corte “pontual” de 0,25%. A 
segunda surpresa negativa foi a nova taxação em 10% sobre US$ 300 
bilhões de produtos chineses anunciada por Donald Trump no 
twitter. O governo Chinês retaliou a medida depreciando sua moeda 
propositalmente, aumentando a competitividade de seus produtos. 
Toda essa guerra comercial trouxe ainda mais instabilidade para os 
mercados globais. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a aprovação da reforma da previdência 
no primeiro turno da câmara dos deputados com ampla margem e a 
redução da taxa básica de juros (Selic) de 6,5% a.a para 6,0% a.a 
ajudaram o cenário interno. O último Relatório Focus de julho, com 
as projeções de mercado recolhidas pelo Banco Central, mostram 
que as expectativas são de uma Selic ainda mais baixa para o final de 
2019 e 2020. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD SALDADO 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Nas últimas semanas tivemos uma inversão nos riscos dos cenários externo e interno. O cenário global que parecia favorável para 
países emergentes, se mostrou muito instável com a sinalização do FED de um corte “pontual” na taxa de juros e com o agravamento 
da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse segundo evento levou a uma grande corrida dos investidores para ativos de 
menor risco como os títulos públicos de países desenvolvidos, ouro e dólar (que se apreciou em relação as outras moedas). Já no 
cenário interno, o risco político de aprovação da reforma da previdência caiu muito com a ampla margem dos congressistas 
favoráveis ao texto proposto. Além disso, ainda existe, no Senado, a possibilidade de inclusão dos Estados e Municípios na reforma,  
algo que seria muito positivo para as economias regionais. Na teoria econômica, a redução gradual das taxa de juros pelo Banco 
Central ajuda ativos mais arriscados como a bolsa de valores, por outro lado, um cenário externo negativo é um risco grande para o 
segmento de renda variável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 382,3 milhões  

em Julho de 2019. 

Renda Fixa
74%

Renda Variável
17%

Empréstimos
4%

Imóveis
5% Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Julho Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 57% 93% 0,6% 4,9% 5,1%

Renda Variável 5% 20% 1,7% 17,8% 8,4%

Empréstimos 2% 10% 0,9% 6,3% 6,6%

Imóveis 0% 7% 1,2% 4,5% 2,6%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO CD SALDADO - BPDS)

Plano CD Saldado

11,9%

Taxa Atuarial 

8,7%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

Plano CD Saldado 0,1% 0,9% 2,1% 0,9% 0,4% 2,2% 0,3% 0,5% 0,9% 0,8% 1,2% 0,9% 7,1% 11,9% 23,0%

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

INPC 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 2,7% 3,3% 6,9%

CDI 2 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 3,7% 6,3% 13,9%

IBRX 3 -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% 16,9% 30,9% 55,7%

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. A rentabilidade líquida preliminar do plano no ano 
até julho é 6,8%. 
 



Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 48% 88% 0,6% 3,7% 4,3%

Renda Variável 10% 30% 1,7% 17,8% 8,4%

Empréstimos 2% 10% 1,1% 7,0% 6,6%

Imóveis 0% 6% 1,2% 4,5% 2,6%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Julho Acumulado 2019

Super Conservador 0,6% 4,0%

Conservador 0,8% 6,1%

Moderado 0,9% 8,1%

Agressivo 1,1% 10,1%

ELETROS 0,8% 6,3%

Rentabilidade Nominal (PLANO CD ELETROBRÁS)

Relatório de Investimentos do Plano CD Eletrobrás 
Julho/19 – nº 7 

Cenário Externo: No mês de julho tivemos dois acontecimentos que 
prejudicaram países emergentes como o Brasil. Em primeiro lugar, 
enquanto o mercado esperava uma sinalização pelo  Banco Central 
dos EUA (FED) de um novo ciclo de corte de juros, o seu presidente, 
Jerome Powell, sinalizou apenas um corte “pontual” de 0,25%. A 
segunda surpresa negativa foi a nova taxação em 10% sobre US$ 300 
bilhões de produtos chineses anunciada por Donald Trump no 
twitter. O governo Chinês retaliou a medida depreciando sua moeda 
propositalmente, aumentando a competitividade de seus produtos. 
Toda essa guerra comercial trouxe ainda mais instabilidade para os 
mercados globais. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a aprovação da reforma da previdência 
no primeiro turno da câmara dos deputados com ampla margem e a 
redução da taxa básica de juros (Selic) de 6,5% a.a para 6,0% a.a 
ajudaram o cenário interno. O último Relatório Focus de julho, com 
as projeções de mercado recolhidas pelo Banco Central, mostram 
que as expectativas são de uma Selic ainda mais baixa para o final de 
2019 e 2020. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Nas últimas semanas tivemos uma inversão nos riscos dos cenários externo e interno. O cenário global que parecia favorável para 
países emergentes, se mostrou muito instável com a sinalização do FED de um corte “pontual” na taxa de juros e com o agravamento 
da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse segundo evento levou a uma grande corrida dos investidores para ativos de 
menor risco como os títulos públicos de países desenvolvidos, ouro e dólar (que se apreciou em relação as outras moedas). Já no 
cenário interno, o risco político de aprovação da reforma da previdência caiu muito com a ampla margem dos congressistas 
favoráveis ao texto proposto. Além disso, ainda existe, no Senado, a possibilidade de inclusão dos Estados e Municípios na reforma,  
algo que seria muito positivo para as economias regionais. Na teoria econômica, a redução gradual das taxa de juros pelo Banco 
Central ajuda ativos mais arriscados como a bolsa de valores, por outro lado, um cenário externo negativo é um risco grande para o 
segmento de renda variável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.615,6 milhões  

em Julho de 2019. 

Renda Fixa
77%

Renda Variável
18%

Empréstimos
2%

Imóveis
3%

CD Eletrobrás - Perfil ELETROS
11,1%

Taxa Atuarial 
8,7%

-3,0%

2,0%

7,0%

12,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CD Eletrobrás - Perfil ELETROS 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,5% 2,3% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,2% 0,8% 6,3% 11,1% 20,8%

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

INPC 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 2,7% 3,3% 6,9%

CDI 2 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 3,7% 6,3% 13,9%

IBRX 3 -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% 16,9% 30,9% 55,7%

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. A rentabilidade líquida preliminar do Perfil Eletros no ano até 
julho é 6,0%. 
 



Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 56% 88% 0,6% 3,7% 4,1%

Renda Variável 10% 30% 1,7% 17,8% 8,4%

Empréstimos 2% 10% 0,8% 3,3% 6,6%

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Julho Acumulado 2019

Super Conservador 0,6% 3,9%

Conservador 0,8% 6,0%

Moderado 0,9% 8,0%

Agressivo 1,1% 10,1%

ELETROS 0,8% 6,2%

Rentabilidade Nominal (CV ONS)

Relatório de Investimentos do Plano CV ONS 
Julho/19 – nº 7 

Cenário Externo: No mês de julho tivemos dois acontecimentos que 
prejudicaram países emergentes como o Brasil. Em primeiro lugar, 
enquanto o mercado esperava uma sinalização pelo  Banco Central 
dos EUA (FED) de um novo ciclo de corte de juros, o seu presidente, 
Jerome Powell, sinalizou apenas um corte “pontual” de 0,25%. A 
segunda surpresa negativa foi a nova taxação em 10% sobre US$ 300 
bilhões de produtos chineses anunciada por Donald Trump no 
twitter. O governo Chinês retaliou a medida depreciando sua moeda 
propositalmente, aumentando a competitividade de seus produtos. 
Toda essa guerra comercial trouxe ainda mais instabilidade para os 
mercados globais. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a aprovação da reforma da previdência 
no primeiro turno da câmara dos deputados com ampla margem e a 
redução da taxa básica de juros (Selic) de 6,5% a.a para 6,0% a.a 
ajudaram o cenário interno. O último Relatório Focus de julho, com 
as projeções de mercado recolhidas pelo Banco Central, mostram 
que as expectativas são de uma Selic ainda mais baixa para o final de 
2019 e 2020. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV ONS 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Nas últimas semanas tivemos uma inversão nos riscos dos cenários externo e interno. O cenário global que parecia favorável para 
países emergentes, se mostrou muito instável com a sinalização do FED de um corte “pontual” na taxa de juros e com o agravamento 
da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse segundo evento levou a uma grande corrida dos investidores para ativos de 
menor risco como os títulos públicos de países desenvolvidos, ouro e dólar (que se apreciou em relação as outras moedas). Já no 
cenário interno, o risco político de aprovação da reforma da previdência caiu muito com a ampla margem dos congressistas 
favoráveis ao texto proposto. Além disso, ainda existe, no Senado, a possibilidade de inclusão dos Estados e Municípios na reforma,  
algo que seria muito positivo para as economias regionais. Na teoria econômica, a redução gradual das taxa de juros pelo Banco 
Central ajuda ativos mais arriscados como a bolsa de valores, por outro lado, um cenário externo negativo é um risco grande para o 
segmento de renda variável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 650,1 milhões  

em Julho de 2019. 

Renda Fixa
76%

Renda Variável
21%

Empréstimos
3%

CV ONS - Perfil ELETROS

10,9%

Taxa Atuarial 
8,7%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

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

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

INPC 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 2,7% 3,3% 6,9%

CDI 2 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 3,7% 6,3% 13,9%

IBRX 3 -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% 16,9% 30,9% 55,7%

[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. A rentabilidade líquida preliminar do Perfil Eletros no ano 
até julho é 5,9%. 
 



Relatório de Investimentos do Plano CV EPE 
Julho/19 – nº 7 

Cenário Externo: No mês de julho tivemos dois acontecimentos que 
prejudicaram países emergentes como o Brasil. Em primeiro lugar, 
enquanto o mercado esperava uma sinalização pelo  Banco Central 
dos EUA (FED) de um novo ciclo de corte de juros, o seu presidente, 
Jerome Powell, sinalizou apenas um corte “pontual” de 0,25%. A 
segunda surpresa negativa foi a nova taxação em 10% sobre US$ 300 
bilhões de produtos chineses anunciada por Donald Trump no 
twitter. O governo Chinês retaliou a medida depreciando sua moeda 
propositalmente, aumentando a competitividade de seus produtos. 
Toda essa guerra comercial trouxe ainda mais instabilidade para os 
mercados globais. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a aprovação da reforma da previdência 
no primeiro turno da câmara dos deputados com ampla margem e a 
redução da taxa básica de juros (Selic) de 6,5% a.a para 6,0% a.a 
ajudaram o cenário interno. O último Relatório Focus de julho, com 
as projeções de mercado recolhidas pelo Banco Central, mostram 
que as expectativas são de uma Selic ainda mais baixa para o final de 
2019 e 2020. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV EPE 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Nas últimas semanas tivemos uma inversão nos riscos dos cenários externo e interno. O cenário global que parecia favorável para 
países emergentes, se mostrou muito instável com a sinalização do FED de um corte “pontual” na taxa de juros e com o agravamento 
da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse segundo evento levou a uma grande corrida dos investidores para ativos de 
menor risco como os títulos públicos de países desenvolvidos, ouro e dólar (que se apreciou em relação as outras moedas). Já no 
cenário interno, o risco político de aprovação da reforma da previdência caiu muito com a ampla margem dos congressistas 
favoráveis ao texto proposto. Além disso, ainda existe, no Senado, a possibilidade de inclusão dos Estados e Municípios na reforma,  
algo que seria muito positivo para as economias regionais. Na teoria econômica, a redução gradual das taxa de juros pelo Banco 
Central ajuda ativos mais arriscados como a bolsa de valores, por outro lado, um cenário externo negativo é um risco grande para o 
segmento de renda variável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 97,9 milhões  

em Julho de 2019. 

Renda Fixa
80%

Renda Variável
18%

Empréstimos
2%

CV  EPE- Perfil ELETROS

11,1%
Taxa Atuarial 

8,7%

-1,0%

4,0%

9,0%

14,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CV EPE - Perfil ELETROS 0,0% 0,8% 2,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,3% 0,8% 6,3% 11,1% 20,4%

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

INPC 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 2,7% 3,3% 6,9%

CDI 2 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 3,7% 6,3% 13,9%

IBRX 3 -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% 16,9% 30,9% 55,7%

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. A rentabilidade líquida preliminar do Perfil Eletros no ano até 
julho é 6,0%. 
 

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 51% 92% 0,5% 3,1% 4,1%

Renda Variável 5% 20% 1,7% 17,8% 8,4%

Empréstimos 3% 10% 1,2% 7,0% 6,6%

Imóveis 0% 11% - - -

Inv. Estruturados 0% 6% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Julho Acumulado 2019

Super Conservador 0,6% 3,9%

Conservador 0,7% 5,9%

Moderado 0,9% 7,9%

Agressivo 1,1% 9,9%

ELETROS 0,8% 6,3%

Rentabilidade Nominal (Plano CV EPE)
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Cenário Externo: No mês de julho tivemos dois acontecimentos que 
prejudicaram países emergentes como o Brasil. Em primeiro lugar, 
enquanto o mercado esperava uma sinalização pelo  Banco Central 
dos EUA (FED) de um novo ciclo de corte de juros, o seu presidente, 
Jerome Powell, sinalizou apenas um corte “pontual” de 0,25%. A 
segunda surpresa negativa foi a nova taxação em 10% sobre US$ 300 
bilhões de produtos chineses anunciada por Donald Trump no 
twitter. O governo Chinês retaliou a medida depreciando sua moeda 
propositalmente, aumentando a competitividade de seus produtos. 
Toda essa guerra comercial trouxe ainda mais instabilidade para os 
mercados globais. 
 
Cenário Interno: No Brasil, a aprovação da reforma da previdência 
no primeiro turno da câmara dos deputados com ampla margem e a 
redução da taxa básica de juros (Selic) de 6,5% a.a para 6,0% a.a 
ajudaram o cenário interno. O último Relatório Focus de julho, com 
as projeções de mercado recolhidas pelo Banco Central, mostram 
que as expectativas são de uma Selic ainda mais baixa para o final de 
2019 e 2020. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD CERON 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Nas últimas semanas tivemos uma inversão nos riscos dos cenários externo e interno. O cenário global que parecia favorável para 
países emergentes, se mostrou muito instável com a sinalização do FED de um corte “pontual” na taxa de juros e com o agravamento 
da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse segundo evento levou a uma grande corrida dos investidores para ativos de 
menor risco como os títulos públicos de países desenvolvidos, ouro e dólar (que se apreciou em relação as outras moedas). Já no 
cenário interno, o risco político de aprovação da reforma da previdência caiu muito com a ampla margem dos congressistas 
favoráveis ao texto proposto. Além disso, ainda existe, no Senado, a possibilidade de inclusão dos Estados e Municípios na reforma,  
algo que seria muito positivo para as economias regionais. Na teoria econômica, a redução gradual das taxa de juros pelo Banco 
Central ajuda ativos mais arriscados como a bolsa de valores, por outro lado, um cenário externo negativo é um risco grande para o 
segmento de renda variável. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 156,4 milhões  

em Julho de 2019. 

Renda Fixa
83%

Renda Variável
17%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

- Mínima Máxima Julho Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 56% 90% 0,6% 3,7% 4,1%

Renda Variável 10% 30% 1,7% 17,8% 8,4%

Empréstimos - - - - -

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade Nominal (CD CERON)

Plano CD CERON

10,8%

Taxa Atuarial 

8,3%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

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

Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

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

Taxa Atuarial 1 0,7% 0,5% 0,9% 0,6% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 0,8% 0,5% 0,6% 4,4% 8,3% 14,3%

INPC 0,0% 0,3% 0,4% -0,3% 0,1% 0,4% 0,5% 0,8% 0,6% 0,2% 0,0% 0,2% 2,7% 3,3% 6,9%

CDI 2 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 3,7% 6,3% 13,9%

IBRX 3 -3,1% 3,2% 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% 16,9% 30,9% 55,7%

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. A rentabilidade líquida preliminar do plano no ano até julho é 5,8%. 
 


