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Guerra no Leste Europeu

O mês de fevereiro foi 
marcado pela guer-
ra deflagrada no Les-

te Europeu entre a Rússia e a 
Ucrânia. Este assunto poderia 
ficar restrito ao noticiário de 
relações internacionais, mas os 
dois protagonistas dessa guerra 
têm importância relevante no 
setor de gás e petróleo, que im-
pacta diretamente no mercado 
financeiro mundial. E no Brasil 
não é diferente. Desde o início 
da guerra o preço do barril de 
petróleo disparou, e a Petrobras 
já reajustou a valor da gasolina, 
gás e diesel a percentuais bem 
elevados. Esta decisão tem in-
fluência direta na inflação, de-

vido ao aumento expressivo no 
preço desses produtos, além de 
causar volatilidade no mercado 
como um todo. 

No mês de fevereiro as mo-
edas internacionais, Dólar e 
Euro se desvalorizaram em 
torno de 4%. Foi um mês po-
sitivo para o Ibovespa, que 
terminou em alta de 0,89%. 
O CDI apresentou variação de 
0,75% e a poupança 0,50%. O 
INPC de fevereiro foi de 1,00%, 
índice que compõe nossa meta 
atuarial, que não foi alcançada 
neste mês. 

Não ficamos satisfeitos com 
o desempenho da nossa car-
teira de investimentos em fe-

Rentabilidade X Meta Atuarial

No mês de fevereiro a 
rentabilidade dos in-
vestimentos da carteira 

do PCV atingiu -0,18% e a meta 
atuarial 1,41%. Não alcançamos 
a meta. O resultado da carteira 
foi impactado pelo baixo de-
sempenho dos segmentos de 
Renda Variável e Investimen-
to no Exterior, que apresenta-
ram rentabilidades negativas, 
em especial em decorrência da 
queda do dólar e do efeito do 
mercado financeiro, impac-
tado pela incursão Russa na 

Ucrânia com repercussão nas 
economias globais. 

O Ibovespa terminou o mês 
com alta de 0,89% aos 113.142 
pontos. Já o CDI, teve renta-
bilidade de 0,75%. O Dólar 
teve baixa de -4,07% cotado a 
R$ 5,1394 pelo Banco Central. 
Diante disso, os resultados das 
rentabilidades por segmento 
foram: Renda Fixa 1,04%, Mul-
timercado 0,87%; Renda Vari-
ável -4,57%, Investimento no 
Exterior -6,69%, Empréstimos 
1,20% e Imóveis 0,82%. 

Os destaques da Carteira no 
mês foram o Fundo BB Previ-
denciário RF, do segmento de 
Renda Fixa, e o Fundo Garde 
Dumas, do segmento Multi-
mercado, ambos com 1,13% de 
rentabilidade. A meta atuarial 
registrou 1,41%, diante da alta 
de 1,00% do INPC. No acu-
mulado do ano estamos com 
-0,12% de rentabilidade x 2,51% 
de meta atuarial. No acumula-
do desde o início estamos com 
688,30% de rentabilidade x 
628,25% de meta atuarial.

vereiro. Nossas alocações nos 
segmentos de Fundos de In-
vestimentos no Exterior, pela 
queda do Dólar, e Renda Va-
riável, com depreciação nas 
ações dos setores de saúde, 
alimentação e varejo, todos 
rentabilizaram de forma ne-
gativa. Do lado positivo desta-
camos os segmentos de Renda 
fixa, com 1,04%, Fundos Mul-
timercados com 0,87% e Em-
préstimos a Participantes com 
1,20%. 

No mês de março vamos 
reduzir nossa exposição em 
investimentos no exterior es-
perando melhor resultado da 
carteira.


