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Outubro: Bolsa em Queda
e Juros em Alta

Em outubro, a Bolsa brasilei-
ra teve o pior mês do ano. As 
ações tiveram seu desem-

penho mensal comprometido, e 
o índice Ibovespa caiu 6,74% acu-
mulando uma perda, em 2021, de 
13,04%. Este resultado foi oriun-
do de um cenário fiscal sombrio, 
com a possibilidade de o Governo 
furar o Teto de Gastos, caso a PEC 
dos Precatórios não fosse sancio-
nada. Ocorreu também a saída 
de nomes importantes da equipe 
econômica e o IPCA -15 sinalizou 
uma inflação acima do previsto 
para outubro. 

Os melhores investimentos 
no mês foram: Bitcoin 47,07%; 
Ouro 4,77% e Dólar 3,67%. Como 
piores investimentos, listamos: 
Tesouro IPCA+ 2045 -16,42% ; 
Tesouro IPCA+ com Juros Se-
mestrais 2055  - 9,91% e Tesouro 
IPCA+ 2035 – 9,24%. Já no final 
do mês, houve a penúltima reu-
nião do COPOM do ano, quando 
a SELIC foi elevada em + 1,50%, 
no intuito de conter a inflação, 
passando para 7,75% ao ano. 

A inflação acumulada em 2021, 
medida pelo IPCA, provavelmen-
te, superará 2 dígitos. A expecta-
tiva é até onde vai este ciclo de 
aumento da taxa SELIC. Haverá 
a última reunião do COPOM, em 
2021, no mês de dezembro. Dian-
te deste cenário, as taxas de juros 
da renda fixa subiram, e os inves-
tidores institucionais, principal-
mente os Fundos de Pensão, ini-

ciaram a troca de investimentos 
em renda variável (Bolsa) pelos 
títulos do Tesouro Direto. 

A Cageprev também aderiu a 
esta política, comprando NTN-
-Bs 2050, com recursos resgata-
dos de fundos de renda variável, 
e levando a vencimento. Esta 
operação só foi possível após o 
resultado do estudo de ALM ela-
borado pela Aditus e aprovado 
pelo Comitê de Investimentos da 
Cageprev. 

Vale salientar que esses títu-
los do Governo agora comprados 
e incorporados a nossa cartei-
ra de investimentos, estão com 
taxa de juros superior à da nossa 
meta atuarial. A Cageprev con-
tinua atenta aos movimentos do 
mercado financeiro, procurando 
entender o atual cenário econô-
mico, para buscar as melhores 
oportunidades em cada classe de 
ativos.

Rentabilidade X  
Meta Atuarial

No mês de outubro a ren-
tabilidade da carteira do 
PCV da Cageprev atingiu 

0,16% e a meta atuarial 1,59%. Não 
batemos a meta. O resultado da 
Carteira foi impactado principal-
mente pelo desempenho negativo 
do segmento de renda variável que 
sofre a influência da turbulência 
do mercado financeiro O Iboves-
pa terminou o mês com baixa de 
-6,74% aos 103.501 pontos e acu-
mula queda de -13,04% no ano. 

Já o CDI, teve rentabilidade de 
0,48% no mês. O Dólar teve alta 
de 3,74% no mês cotado a R$ 5,643 
pelo Banco Central. Os destaques 
da Carteira foram os Fundos de 
Investimentos no Exterior, ten-
do o Fundo Western Asset FIA 
BDR1 FI EX rentabilizado 10,62%, 
o Fundo LEGG Mason MC GLTU 
FIA IE rentabilizado 10,14% e o 
Fundo MAG SUSTAINABLE FIM 
IE 8,40%. 

O Segmento teve rentabilidade 
de 9,84%. Os demais segmentos 
apresentaram as seguintes renta-
bilidades: Renda Fixa 0,86%; Mul-
timercado -0,67%; Renda Variável 
-10,40%; Empréstimos 1,19% e 
Imóveis 0,82%. A meta atuarial do 
PCV registrou 1,59%, influenciada 
pela alta de 1,16% no INPC. A ele-
vação no índice acumulou 8,45% 
no ano e 11,08% em 12 meses. 

Diante desse quadro, a renta-
bilidade do PCV atingiu 0,16% e 
a meta atuarial 1,59%. No acumu-
lado do ano estamos com 7,59% 
de rentabilidade x 13,17% de meta 
atuarial e no acumulado desde o 
início 671,10% de rentabilidade x 
593,50% de meta atuarial.


