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Novo Coronavírus e o
Mercado Financeiro

E o Coronavírus conseguiu 
balançar o mercado finan-
ceiro mundial. As Bolsas 

asiáticas, europeia, americana 
e brasileira tomaram um tombo 
parecido com o de 2008 na crise 
americana do subprime. Sorte 
nossa que o início da turbulência 
foi em pleno carnaval, atingindo 
a BOVESPA apenas nos últimos 
dois dias de fevereiro. Mesmo 
assim, a bolsa fechou o mês com 
uma queda de 8,43% derruban-
do com força a rentabilidade das 
carteiras de renda variável.

Este movimento resultou no 
fraco desempenho auferido pelos 
investidores no mês de fevereiro, 
mas que esperamos reverter ao 
longo do ano, visto que o otimis-
mo para 2020 impera na opinião 

dos consultores do mercado fi-
nanceiro.

E por que o Coronavírus im-
pacta tanto o mercado finan-
ceiro? Porque os operadores do 
mercado acionário tentam se pro-
teger da possível redução na ati-
vidade econômica mundial ven-
dendo ações, o que faz com que 
os preços desses ativos caiam. Se 
a China, foco original do Corona-
vírus e segunda maior economia 
do mundo, paralisa as atividades 

produtoras, mandando seus em-
pregados para casa evitando a 
disseminação do vírus, inicia-se 
uma desaceleração industrial re-
sultando na redução da produção 
e do consumo.

O dólar também foi na onda 
do Coronavírus. A cotação em 
relação ao real subiu graças à alta 
demanda pela moeda americana, 
considerada segura pelos investi-
dores do mundo todo. Com mais 
gente comprando dólar, o preço 
sobe e a disparidade com o real 
cresce.

E no primeiro ano do atual go-
verno, o desempenho da Econo-
mia foi fraco. Crescimento do PIB 
de apenas 1,1%. O mercado proje-
ta crescimento de 1,6% para 2020. 
Vamos torcer.

Rentabilidade x Meta Atuarial
No mês de fevereiro, a ren-

tabilidade da carteira de 
Investimentos do PCV 

da Cageprev atingiu -0,72%. Este 
fato se deu em decorrência da 
queda da bolsa nos dois últimos 
dias do mês, impactada, dentre 
outros fatores, pela forte queda 
nos preços do petróleo e pela dis-
seminação do Coronavírus.

A inflação medida pelo INPC 
teve variação de 0,17%, o que con-
tribuiu para que a Meta Atuarial 

(INPC + 5,25% a.a.) resultasse 
em 0,60%. Em relação aos inves-
timentos, o segmento de Renda 
Fixa rentabilizou 0,47% com des-
taque para o Fundo Vinci FI RF 
Imobiliário, que atingiu 0,76% 
de rentabilidade. O segmento 
de Multimercado rentabilizou 
0,24% com destaque para o Fun-
do SPX NIMITZ, que rentabilizou 
1,14%. Renda Variável rentabili-
zou -7,54. Os Empréstimos ren-
tabilizaram 1,44% e os Imóveis 

0,58%.
Os segmentos participam com 

os seguintes percentuais na car-
teira: Renda Fixa 68,23%, Multi-
mercado 9,69%; Renda Variável 
15,63% Empréstimos 6,56% e 
Imóveis 0,16%. No acumulado do 
ano estamos com 0,58% de ren-
tabilidade contra 1,22% de meta e 
no acumulado desde o início do 
Plano, estamos batendo a meta: 
538,27% de rentabilidade contra 
458,93% de meta atuarial.


