
Relatório de Investimentos do Plano BD Eletrobrás 
Setembro/19 – nº 9 

Cenário Externo: O mês de setembro foi marcado por movimentações 
de política monetária que animaram os mercados globais. Na zona do 
euro tivemos o BCE (Banco Central Europeu) fazendo um pacote 
composto pela compra de ativos sem término pré-determinado (QEs) e 
corte na taxa básica de juros em 0,10%. O Federal Reserve (Banco 
Central dos EUA) seguiu na mesma linha com um corte de 0,25%. Outra 
boa notícia para os mercados veio da melhora nas relações comerciais 
entre EUA e China, com o retorno do diálogo entre os países.  
 
Cenário Interno: No Brasil, o Banco Central também reduziu a taxa 
básica de juros (SELIC) de 6,0% a.a. para 5,5% a.a. Com uma inflação 
comportada e uma atividade econômica muito contraída, muitos 
analistas de mercado já acreditam em uma SELIC abaixo dos 5% no final 
de 2019. Outra importante mensagem do Banco Central foi de baixa 
preocupação com os efeitos da desvalorização cambial na inflação, 
conhecido pelos economistas como pass-through. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano BD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Os agentes de mercado costumam gostar quando os Bancos Centrais reduzem as taxas de juros, já que isso é um estímulo ao consumo, 
ajudando as empresas e o mercado de trabalho. Apesar das constantes reduções de taxas de juros, temos visto o mercado global apreensivo 
ultimamente. Isso ocorre porque existe a percepção de esgotamento de instrumentos de política monetária com as taxas de juros se 
aproximando de zero. No Brasil, a redução de juros vêm na linha de estimular uma economia que parece estar em um novo ciclo 
crescimento. Diferentemente das economias mais desenvolvidas, o Brasil possui hoje uma capacidade ociosa das empresas e indústrias 
muito elevada. Em uma situação econômica normal, um dólar mais alto levaria à um repasse na inflação (pass-through), já que parte da 
indústria demanda insumos de fora. Como a capacidade ociosa está muito elevada, o Banco Central brasileiro afirmou que não está 
preocupado com esse repasse e diminuiu em 0,50% a taxa de juros 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. A rentabilidade líquida preliminar do plano no ano até setembro é 8,9%. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.995,5 milhões  

em Setembro de 2019. 

Entenda a Rentabilidade do Plano BD Eletrobrás 
No mês o retorno consolidado do plano foi 1,0% versus 0,4% da taxa atuarial. A renda fixa do plano BD Eletrobrás possui uma parcela de 
títulos marcados na curva com rentabilidade real de 6,30% a.a. Na renda variável, a gestão consolidada da Eletros obteve retorno de 2,7% 
versus 3,2% do IBrX em setembro, porém no consolidado em 2019 temos a Eletros com 21,8% versus 20,5% do IBrX. O plano BD Eletrobrás 
segue acima da taxa atuarial no ano de 2019, em 12 meses e em 24 meses. 
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Setembro Mínima Máxima Setembro Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

Renda Fixa 51% 92% 0,7% 7,3% 6,1%

Renda Variável 5% 20% 2,7% 21,7% 10,2%

Empréstimos 3% 10% 0,6% 7,3% 7,7%

Imóveis 0% 11% 0,7% 6,1% 2,6%

Inv. Estruturados 0% 6% 3,3% 3,3% 10,2%

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

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

meses

24 

meses

Plano BD 2,1% 0,7% 0,3% 1,9% 0,6% 0,8% 1,0% 0,8% 1,4% 1,1% 0,3% 1,0% 9,2% 12,7% 24,3%

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

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

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 4,7% 6,3% 13,3%

IBRX 3 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% -0,2% 3,2% 20,5% 34,8% 42,7%

Acumulado

Fonte: Global Rates 

Taxas de Juros Globais 



Relatório de Investimentos do Plano CD Saldado 
Setembro/19 – nº 9 

Cenário Externo: O mês de setembro foi marcado por movimentações 
de política monetária que animaram os mercados globais. Na zona do 
euro tivemos o BCE (Banco Central Europeu) fazendo um pacote 
composto pela compra de ativos sem término pré-determinado (QEs) e 
corte na taxa básica de juros em 0,10%. O Federal Reserve (Banco 
Central dos EUA) seguiu na mesma linha com um corte de 0,25%. Outra 
boa notícia para os mercados veio da melhora nas relações comerciais 
entre EUA e China, com o retorno do diálogo entre os países.  
 
Cenário Interno: No Brasil, o Banco Central também reduziu a taxa 
básica de juros (SELIC) de 6,0% a.a. para 5,5% a.a. Com uma inflação 
comportada e uma atividade econômica muito contraída, muitos 
analistas de mercado já acreditam em uma SELIC abaixo dos 5% no final 
de 2019. Outra importante mensagem do Banco Central foi de baixa 
preocupação com os efeitos da desvalorização cambial na inflação, 
conhecido pelos economistas como pass-through. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Saldado 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Os agentes de mercado costumam gostar quando os Bancos Centrais reduzem as taxas de juros, já que isso é um estímulo ao consumo, 
ajudando as empresas e o mercado de trabalho. Apesar das constantes reduções de taxas de juros, temos visto o mercado global apreensivo 
ultimamente. Isso ocorre porque existe a percepção de esgotamento de instrumentos de política monetária com as taxas de juros se 
aproximando de zero. No Brasil, a redução de juros vêm na linha de estimular uma economia que parece estar em um novo ciclo 
crescimento. Diferentemente das economias mais desenvolvidas, o Brasil possui hoje uma capacidade ociosa das empresas e indústrias 
muito elevada. Em uma situação econômica normal, um dólar mais alto levaria à um repasse na inflação (pass-through), já que parte da 
indústria demanda insumos de fora. Como a capacidade ociosa está muito elevada, o Banco Central brasileiro afirmou que não está 
preocupado com esse repasse e diminuiu em 0,50% a taxa de juros brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 383,2 milhões  

em Setembro de 2019. 

Entenda a Rentabilidade do Plano CD Saldado 
No mês o retorno consolidado do plano foi 0,9% versus 0,4% da taxa atuarial. A renda fixa do plano CD Saldado possui uma parcela de títulos 
marcados na curva com rentabilidade real de 6,30% a.a. Na renda variável, a gestão consolidada da Eletros obteve retorno de 2,7% versus  
3,2% do IBrX em setembro, porém no consolidado em 2019 temos a Eletros com 21,8% versus 20,5% do IBrX. O plano CD Saldado segue 
acima da taxa atuarial no ano de 2019, em 12 meses e em 24 meses. 

Fonte: Global Rates 

Taxas de Juros Globais 
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- Mínima Máxima Setembro Acumulada 2019 Acumulada (PI 2019)

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

Renda Variável 5% 20% 2,7% 21,7% 10,2%

Empréstimos 2% 10% 0,6% 6,8% 7,8%

Imóveis 0% 7% 0,7% 6,1% 2,6%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade Nominal (PLANO CD SALDADO - BPDS)
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

Plano CD Saldado 2,1% 0,9% 0,4% 2,2% 0,3% 0,5% 0,9% 0,8% 1,2% 0,8% 0,6% 0,9% 8,7% 12,5% 21,4%

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

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

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 4,7% 6,3% 13,3%

IBRX 3 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% -0,2% 3,2% 20,5% 34,8% 42,7%

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 setembro é 
8,3%. 
 



Relatório de Investimentos do Plano CD Eletrobrás 
Setembro/19 – nº 9 

Cenário Externo: O mês de setembro foi marcado por movimentações 
de política monetária que animaram os mercados globais. Na zona do 
euro tivemos o BCE (Banco Central Europeu) fazendo um pacote 
composto pela compra de ativos sem término pré-determinado (QEs) e 
corte na taxa básica de juros em 0,10%. O Federal Reserve (Banco 
Central dos EUA) seguiu na mesma linha com um corte de 0,25%. Outra 
boa notícia para os mercados veio da melhora nas relações comerciais 
entre EUA e China, com o retorno do diálogo entre os países.  
 
Cenário Interno: No Brasil, o Banco Central também reduziu a taxa 
básica de juros (SELIC) de 6,0% a.a. para 5,5% a.a. Com uma inflação 
comportada e uma atividade econômica muito contraída, muitos 
analistas de mercado já acreditam em uma SELIC abaixo dos 5% no final 
de 2019. Outra importante mensagem do Banco Central foi de baixa 
preocupação com os efeitos da desvalorização cambial na inflação, 
conhecido pelos economistas como pass-through. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD Eletrobrás 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Os agentes de mercado costumam gostar quando os Bancos Centrais reduzem as taxas de juros, já que isso é um estímulo ao consumo, 
ajudando as empresas e o mercado de trabalho. Apesar das constantes reduções de taxas de juros, temos visto o mercado global apreensivo 
ultimamente. Isso ocorre porque existe a percepção de esgotamento de instrumentos de política monetária com as taxas de juros se 
aproximando de zero. No Brasil, a redução de juros vêm na linha de estimular uma economia que parece estar em um novo ciclo 
crescimento. Diferentemente das economias mais desenvolvidas, o Brasil possui hoje uma capacidade ociosa das empresas e indústrias 
muito elevada. Em uma situação econômica normal, um dólar mais alto levaria à um repasse na inflação (pass-through), já que parte da 
indústria demanda insumos de fora. Como a capacidade ociosa está muito elevada, o Banco Central brasileiro afirmou que não está 
preocupado com esse repasse e diminuiu em 0,50% a taxa de juros brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 1.631,6 milhões  

em Setembro de 2019. 

Entenda a Rentabilidade do Plano CD Eletrobrás (Perfil Eletros) 
No mês o retorno consolidado do plano foi 1,0% versus 0,4% da taxa atuarial. A renda fixa do plano CD Eletrobrás está em sua grande 
maioria atrelada ao CDI. Na renda variável, a gestão consolidada da Eletros obteve retorno de 2,7% versus 3,2% do IBrX em setembro, porém 
no consolidado em 2019 temos a Eletros com 21,8% versus 20,5% do IBrX. O Perfil Eletros do plano CD Eletrobrás segue acima da taxa 
atuarial no ano de 2019, em 12 meses e em 24 meses. 

Fonte: Global Rates 

Taxas de Juros Globais 
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21%

Empréstimos
2%

Imóveis
3%

Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 48% 88% 0,5% 4,7% 4,9%

Renda Variável 10% 30% 2,7% 21,7% 10,2%

Empréstimos 2% 10% 0,4% 7,3% 7,8%

Imóveis 0% 6% 0,7% 6,1% 2,6%

Inv. Estruturados 0% 4% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Setembro Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 5,0%

Conservador 0,8% 7,5%

Moderado 1,2% 10,0%

Agressivo 1,5% 12,4%

ELETROS 1,0% 7,8%

Rentabilidade Nominal (PLANO CD ELETROBRÁS)
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CD Eletrobrás - Perfil ELETROS 2,3% 0,9% 0,5% 2,3% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,2% 0,7% 0,6% 1,0% 7,8% 11,9% 18,7%

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

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

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 4,7% 6,3% 13,3%

IBRX 3 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% -0,2% 3,2% 20,5% 34,8% 42,7%

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 setembro 
é 7,4%. 
 



Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 56% 88% 0,5% 4,7% 4,6%

Renda Variável 10% 30% 2,7% 21,7% 10,2%

Empréstimos 2% 10% 0,6% 5,5% 7,8%

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Setembro Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 4,9%

Conservador 0,8% 7,4%

Moderado 1,2% 9,8%

Agressivo 1,5% 12,4%

ELETROS 1,0% 7,7%

Rentabilidade Nominal (CV ONS)

Relatório de Investimentos do Plano CV ONS 
Setembro/19 – nº 9 

Cenário Externo: O mês de setembro foi marcado por movimentações 
de política monetária que animaram os mercados globais. Na zona do 
euro tivemos o BCE (Banco Central Europeu) fazendo um pacote 
composto pela compra de ativos sem término pré-determinado (QEs) e 
corte na taxa básica de juros em 0,10%. O Federal Reserve (Banco 
Central dos EUA) seguiu na mesma linha com um corte de 0,25%. Outra 
boa notícia para os mercados veio da melhora nas relações comerciais 
entre EUA e China, com o retorno do diálogo entre os países.  
 
Cenário Interno: No Brasil, o Banco Central também reduziu a taxa 
básica de juros (SELIC) de 6,0% a.a. para 5,5% a.a. Com uma inflação 
comportada e uma atividade econômica muito contraída, muitos 
analistas de mercado já acreditam em uma SELIC abaixo dos 5% no final 
de 2019. Outra importante mensagem do Banco Central foi de baixa 
preocupação com os efeitos da desvalorização cambial na inflação, 
conhecido pelos economistas como pass-through. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV ONS 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Os agentes de mercado costumam gostar quando os Bancos Centrais reduzem as taxas de juros, já que isso é um estímulo ao consumo, 
ajudando as empresas e o mercado de trabalho. Apesar das constantes reduções de taxas de juros, temos visto o mercado global apreensivo 
ultimamente. Isso ocorre porque existe a percepção de esgotamento de instrumentos de política monetária com as taxas de juros se 
aproximando de zero. No Brasil, a redução de juros vêm na linha de estimular uma economia que parece estar em um novo ciclo 
crescimento. Diferentemente das economias mais desenvolvidas, o Brasil possui hoje uma capacidade ociosa das empresas e indústrias 
muito elevada. Em uma situação econômica normal, um dólar mais alto levaria à um repasse na inflação (pass-through), já que parte da 
indústria demanda insumos de fora. Como a capacidade ociosa está muito elevada, o Banco Central brasileiro afirmou que não está 
preocupado com esse repasse e diminuiu em 0,50% a taxa de juros brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 662,9 milhões  

em Setembro de 2019. 

Entenda a Rentabilidade do Plano CV ONS (Perfil Eletros) 
No mês o retorno consolidado do plano foi 1,0% versus 0,4% da taxa atuarial. A renda fixa do plano CV ONS está em sua grande maioria 
atrelada ao CDI. Na renda variável, a gestão consolidada da Eletros obteve retorno de 2,7% versus 3,2% do IBrX em setembro, porém no 
consolidado em 2019 temos a Eletros com 21,8% versus 20,5% do IBrX. O Perfil Eletros do plano CV ONS segue acima da taxa atuarial no ano 
de 2019, em 12 meses e em 24 meses. 

Fonte: Global Rates 

Taxas de Juros Globais 

Renda Fixa
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24%
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CV ONS - Perfil ELETROS 2,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,7% 1,2% 0,7% 0,6% 1,0% 7,7% 11,7% 19,0%

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

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

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 4,7% 6,3% 13,3%

IBRX 3 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% -0,2% 3,2% 20,5% 34,8% 42,7%

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. A rentabilidade líquida preliminar do Perfil Eletros no ano até 
setembro é 7,4%. 
 



Faixa de Alocação de ativos (PI 2019)

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

Renda Fixa 51% 92% 0,5% 4,2% 4,6%

Renda Variável 5% 20% 2,7% 21,7% 10,2%

Empréstimos 3% 10% 0,6% 8,1% 7,8%

Imóveis 0% 11% - - -

Inv. Estruturados 0% 6% - - -

Inv. no Exterior 0% 2% - - -

Rentabilidade dos perfis de investimentos

Setembro Acumulado 2019

Super Conservador 0,5% 5,0%

Conservador 0,8% 7,4%

Moderado 1,1% 9,8%

Agressivo 1,5% 12,2%

ELETROS 1,0% 7,8%

Rentabilidade Nominal (Plano CV EPE)

Relatório de Investimentos do Plano CV EPE 
Setembro/19 – nº 9 

Cenário Externo: O mês de setembro foi marcado por movimentações 
de política monetária que animaram os mercados globais. Na zona do 
euro tivemos o BCE (Banco Central Europeu) fazendo um pacote 
composto pela compra de ativos sem término pré-determinado (QEs) e 
corte na taxa básica de juros em 0,10%. O Federal Reserve (Banco 
Central dos EUA) seguiu na mesma linha com um corte de 0,25%. Outra 
boa notícia para os mercados veio da melhora nas relações comerciais 
entre EUA e China, com o retorno do diálogo entre os países.  
 
Cenário Interno: No Brasil, o Banco Central também reduziu a taxa 
básica de juros (SELIC) de 6,0% a.a. para 5,5% a.a. Com uma inflação 
comportada e uma atividade econômica muito contraída, muitos 
analistas de mercado já acreditam em uma SELIC abaixo dos 5% no final 
de 2019. Outra importante mensagem do Banco Central foi de baixa 
preocupação com os efeitos da desvalorização cambial na inflação, 
conhecido pelos economistas como pass-through. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CV EPE 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Os agentes de mercado costumam gostar quando os Bancos Centrais reduzem as taxas de juros, já que isso é um estímulo ao consumo, 
ajudando as empresas e o mercado de trabalho. Apesar das constantes reduções de taxas de juros, temos visto o mercado global apreensivo 
ultimamente. Isso ocorre porque existe a percepção de esgotamento de instrumentos de política monetária com as taxas de juros se 
aproximando de zero. No Brasil, a redução de juros vêm na linha de estimular uma economia que parece estar em um novo ciclo 
crescimento. Diferentemente das economias mais desenvolvidas, o Brasil possui hoje uma capacidade ociosa das empresas e indústrias 
muito elevada. Em uma situação econômica normal, um dólar mais alto levaria à um repasse na inflação (pass-through), já que parte da 
indústria demanda insumos de fora. Como a capacidade ociosa está muito elevada, o Banco Central brasileiro afirmou que não está 
preocupado com esse repasse e diminuiu em 0,50% a taxa de juros brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 99,7 milhões  

em Setembro de 2019. 

Entenda a Rentabilidade do Plano CV EPE (Perfil Eletros) 
No mês o retorno consolidado do plano foi 1,0% versus 0,4% da taxa atuarial. A renda fixa do plano CV EPE está em sua grande maioria 
atrelada ao CDI. Na renda variável, a gestão consolidada da Eletros obteve retorno de 2,7% versus 3,2% do IBrX em setembro, porém no 
consolidado em 2019 temos a Eletros com 21,8% versus 20,5% do IBrX. O Perfil Eletros do plano CV EPE segue acima da taxa atuarial no ano 
de 2019, em 12 meses e em 24 meses. 

Fonte: Global Rates 
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Acumulado 12 meses

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

meses

24 

meses

CV EPE - Perfil ELETROS 2,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 1,2% 0,7% 0,6% 1,0% 7,8% 11,8% 18,9%

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

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

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 4,7% 6,3% 13,3%

IBRX 3 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% -0,2% 3,2% 20,5% 34,8% 42,7%

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 
setembro é 7,4%. 
 



Relatório de Investimentos do Plano CD CERON 
Setembro/19 – nº 9 

Cenário Externo: O mês de setembro foi marcado por movimentações 
de política monetária que animaram os mercados globais. Na zona do 
euro tivemos o BCE (Banco Central Europeu) fazendo um pacote 
composto pela compra de ativos sem término pré-determinado (QEs) e 
corte na taxa básica de juros em 0,10%. O Federal Reserve (Banco 
Central dos EUA) seguiu na mesma linha com um corte de 0,25%. Outra 
boa notícia para os mercados veio da melhora nas relações comerciais 
entre EUA e China, com o retorno do diálogo entre os países.  
 
Cenário Interno: No Brasil, o Banco Central também reduziu a taxa 
básica de juros (SELIC) de 6,0% a.a. para 5,5% a.a. Com uma inflação 
comportada e uma atividade econômica muito contraída, muitos 
analistas de mercado já acreditam em uma SELIC abaixo dos 5% no final 
de 2019. Outra importante mensagem do Banco Central foi de baixa 
preocupação com os efeitos da desvalorização cambial na inflação, 
conhecido pelos economistas como pass-through. 

Alocação e Rentabilidade Preliminar do Plano CD CERON 

Palavra do Gestor 

Cenário Econômico 

Os agentes de mercado costumam gostar quando os Bancos Centrais reduzem as taxas de juros, já que isso é um estímulo ao consumo, 
ajudando as empresas e o mercado de trabalho. Apesar das constantes reduções de taxas de juros, temos visto o mercado global apreensivo 
ultimamente. Isso ocorre porque existe a percepção de esgotamento de instrumentos de política monetária com as taxas de juros se 
aproximando de zero. No Brasil, a redução de juros vêm na linha de estimular uma economia que parece estar em um novo ciclo 
crescimento. Diferentemente das economias mais desenvolvidas, o Brasil possui hoje uma capacidade ociosa das empresas e indústrias 
muito elevada. Em uma situação econômica normal, um dólar mais alto levaria à um repasse na inflação (pass-through), já que parte da 
indústria demanda insumos de fora. Como a capacidade ociosa está muito elevada, o Banco Central brasileiro afirmou que não está 
preocupado com esse repasse e diminuiu em 0,50% a taxa de juros brasileira. 

Patrimônio  preliminar de 

R$ 159,5 milhões  

em Setembro de 2019. 

Entenda a Rentabilidade do Plano CD CERON 
No mês o retorno consolidado do plano foi 0,9% versus 0,5% da taxa atuarial. A renda fixa do plano CD CERON está em sua grande maioria 
atrelada ao CDI. Na renda variável, a gestão consolidada da Eletros obteve retorno de 2,7% versus 3,2% do IBrX em setembro, porém no 
consolidado em 2019 temos a Eletros com 21,8% versus 20,5% do IBrX. O plano CD CERON segue acima da taxa atuarial no ano de 2019, em 
12 meses e em 24 meses. 

Fonte: Global Rates 

Taxas de Juros Globais 
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Renda Fixa 56% 90% 0,5% 4,7% 4,6%

Renda Variável 10% 30% 2,7% 21,7% 10,2%

Empréstimos - - - - -

Imóveis 0% 2% - - -

Inv. Estruturados 0% 2% - - -

Inv. no Exterior 0% 0% - - -

Rentabilidade Nominal (CD CERON)
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Acumulado 12 meses

[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 
setembro é 7,4%. 
 

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

meses

24 

meses

CD CERON 2,3% 0,9% 0,4% 2,2% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 1,1% 0,7% 0,6% 0,9% 7,7% 11,6% 18,7%

Taxa Atuarial 1 0,9% 0,6% 0,4% 0,7% 0,7% 0,8% 1,0% 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 5,7% 8,2% 15,5%

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

CDI 2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 4,7% 6,3% 13,3%

IBRX 3 10,4% 2,7% -1,3% 10,7% -1,8% -0,1% 1,1% 1,1% 4,1% 1,2% -0,2% 3,2% 20,5% 34,8% 42,7%

Acumulado


