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Investimentos

Como a
performance
da RENDA
FIXA afeta seus

INVESTIMENTOS?
Como investidor, é importante ficar atento ao cenário global e a
tudo que afeta suas aplicações financeiras. No entanto, os altos
e baixos do mercado não devem ser motivo de apreensão.

LEIA
TAMBÉM:

Anote na sua
Agenda

Saiba mais
sobre o BPD

Futebol: o que
você faria pelo
seu time?

Confira os
números da
PRhosper
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Investimentos

Q

uando se fala em investir, é indicado estar pronto para rever e adequar
sua estratégia, quando necessário, mas isso não significa intranquilidade. E o caminho para enfrentar este sobe e desce com calma e serenidade é
compreendendo melhor as características de cada investimento.
Este é o caso da renda fixa. Você conhece quais os tipos de investimentos e
riscos? Sabia que mesmo a renda fixa pode sofrer oscilações, traduzindo-se em
rentabilidade negativa na carteira dos investidores?
Para esclarecer este assunto, trazemos para você a visão da gestora de investimentos HSBC, uma das gestoras parceiras focadas no compromisso de
garantir os melhores resultados ao seu plano de previdência.

Esta matéria estará
disponível, na íntegra, em
nosso site.
Acesse o link:
www.prhosper.com.br/
noticias/online/Performance_
da_Renda_Fixa_em_2013.pdf

O que tem acontecido com os investimentos em renda fixa?
Nos últimos meses, temos visto o mercado de renda fixa com forte oscilação,
traduzindo-se como rentabilidade negativa, na carteira dos investidores, nos
investimentos em renda fixa.
Em um passado não muito distante, isso poderia até chegar a passar despercebido pelos cotistas, dado que o investimento em fundos Referenciados DI no
Brasil gerava retorno atrativo, alta liquidez e solidez. Para ilustrar: em dez/2005,
a Selic estava a 18% a.a., enquanto em dez/2012 a 7,25% a.a. – um corte de
mais da metade da taxa. Paralelamente, a inflação não foi mantida sob controle,
o que resultou em uma taxa de juro real muito baixa no fim de 2012, como
mostra a tabela abaixo.

Selic

IPCA

Juro real

Dez/2005

18,00%

5,69%

12,31%

Dez/2006

13,25%

3,14%

10,11%

Dez/2011

11,00%

6,50%

4,50%

Dez/2012

7,25%

5,84%

1,41%

Como resultado disso, os investidores, que antes compunham suas carteiras
praticamente apenas com fundos DI ou títulos ligados à Taxa Selic/CDI, foram
levados a procurar outras opções de investimento, em busca de maior retorno.
Se antes as aplicações focavam em investimentos pós-fixados (principalmente
através de fundos Referenciados DI), agora passaram a incluir outros veículos
de renda fixa, como é o caso do IMA-B, título ligado à inflação IPCA mais um
cupom pré-fixado, que rendeu 26,7% no ano passado, contra um CDI de 8,4%.
A adição de fundos de RF trouxe perspectivas de maiores ganhos, mas também, consequentemente, maiores oscilações. Foi o que aconteceu com grande
parte das carteiras que, ao longo do tempo, alteraram seu benchmark :
antes 100% CDI, para conter uma parcela de outros índices (como IMA-B,
IRF-M e outros) – e essa parcela continua crescendo.
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VOCÊ SABIA?
A taxa de juro real é a
parcela da rentabilidade
nominal que remunera o
seu investimento acima
da inflação. Representa o
ganho real do investidor.
Por exemplo: se a rentabilidade de seu investimento for 11%, e a inflação 5%, o seu ganho real
será de 6%.

VOCÊ SABIA?
Na Política de Investimentos PRhosper, o benchmark
da renda fixa é 70% CDI e
30% IMA-B.

Índice

Maio

2013

2012

36 meses

60 meses

CDI

0,6%

2,8%

8,4%

31,9%

61,5%

IMA-B

-4,5%

-5,2%

26,7%

53,7%

102,8%

IMA-B5

-1,2%

0,1%

17,0%

46,0%

91,8%

IMA-B5+

-6,3%

-8,0%

34,2%

63,0%

114,4%

IRF-M

-0,9%

0,7%

14,3%

40,8%

82,1%

Selic

0,6%

2,9%

8,5%

32,0%

61,8%

Poupança 0,5%

2,5%

6,4%

22,1%

40,6%

INPC

1,5%

5,9%

17,6%

30,6%

-1,2%

Por que a renda fixa está variando negativamente?
Especificamente nos últimos meses, o que tem ocorrido com a renda fixa no
Brasil é consequência de um cenário dúbio, que combina baixo crescimento
econômico com uma taxa de desemprego muito baixa e inflação pressionada.
Entre as constantes revisões do PIB para baixo e os números crescentes de
inflação, o Governo priorizou estimular a atividade. Por conta disso, vimos a
taxa Selic ser cortada de 12,5% para 7,25% entre 2011 e 2012.
Porém, com o IPCA superando o teto de 6,5% a.a. da meta de inflação, o Governo reagiu, utilizando a taxa Selic para isso. O aumento dos juros, em 29 de
maio, foi mais forte do que o consenso esperado pelo mercado. Isso resultou
na revisão do mercado para as taxas futuras de juros. Quando as taxas pagas
pelos títulos aumentam, os títulos comprados no passado, com uma taxa menor, apresentam variação negativa.

Com a mudança do
benchmark, é primordial
ter consciência de que as
coisas não serão como
antes. Como dito anteriormente, a busca de uma
maior rentabilidade implica
em maior volatilidade. Isso
significa que, no curto prazo,
é normal – e esperado – ter
períodos de rentabilidade
negativa; é a troca por ter,
no médio e longo prazo,
perspectiva de maiores
retornos. É preciso, agora,
ter visão de longo prazo e
importar-se menos com os
ruídos de curto prazo que
possam ocorrer de um mês
para outro.
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VOCÊ QUER FAZER SUA
PERGUNTA À DIREÇÃO PRHOSPER?
Envie sua pergunta para rhodia.prhosper@solvay.com
A diretoria responderá diretamente no seu email.
As perguntas e respostas serão publicadas no portal, link Fale
Conosco, Dúvidas Frequentes.
Frequentes

Por conta de alguns fundos de investimento terem o nome de “renda fixa”, o
investidor pode ter uma ideia errada sobre o que isso significa. Renda Fixa é
uma classe de fundos que busca retorno através de ativos de renda fixa: não
pode utilizar estratégias de câmbio (moedas estrangeiras) nem renda variável
(bolsa). As estratégias desse tipo de fundo são feitas através de títulos de renda
fixa pré-fixados ou pós-fixados.
Apesar de o nome dizer que a renda é “fixa”, existe um mecanismo chamado “Marcação a Mercado”, que traz a valor presente um investimento feito no passado.
Como efeito, a Marcação a Mercado pode mostrar uma variação da cota do
fundo tanto positiva quanto negativamente. Para ilustrar com um exemplo, as
LTNs (Letras do Tesouro Nacional) são títulos pré-fixados do Governo. Elas têm
um valor fixo de R$ 1.000,00 no vencimento: o que muda é o valor pelo qual o
investidor a compra (valor presente).

LTN com vencimento em
jan/15 em 30/05/2013
Taxa: 8,65%
Preço Unitário: 875,463514
Valor de mil títulos: R$ 875.463,51

Preço Unitário: 870,065200
Valor de mil títulos: R$ 870.065,20
Valor aplicado pelo gestor: -875.463,51
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Dica de leitura !
Pra terminar, uma dica de leitura para você:

A PRhosper contrata
diversos gestores para
gerir seus investimentos.
Atualmente são parceiros:
HSBC, Western, BNP
Paribas e Itaú Unibanco.

www.prhosper.com.br/
noticias/online/Performance_
da_Renda_Fixa_em_2013.pdf

Taxa: 9,07%

Resultado: R$ -5.398,31

VOCÊ SABIA?

Acesse, em nosso site,
o relatório do HSBC
e entenda como isso
acontece.

LTN com vencimento em
jan/15 em 31/05/2013

Valor no mercado: +870.065,20
A gestão ativa dos gestores contratados pela
PRhosper estuda e analisa diariamente o mercado,
procurando prever os possíveis movimentos da
curva de juros. Os últimos movimentos da curva de
juros, porém, foram abruptos a ponto de, mesmo
que a gestão ativa superasse os índices de renda
fixa, dificilmente conseguiria um resultado positivo
no fim do mês.

COMO A RENDA
FIXA PODE VARIAR
NEGATIVAMENTE?

“Lembre-se dessa importante lição: Não dá para ter controle sobre a rentabilidade
dos investimentos. Se alguém estiver lhe “vendendo rentabilidade”, fuja!”
Frase de artigo escrito por André Massaro, “Cuidado com os vendedores de
rentabilidade”, publicado no Blog da Exame “Você e o Dinheiro” – 05/06/2013.
http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/voce-e-o-dinheiro/2013/06/05/
cuidado-com-os-vendedores-de-rentabilidade/

A sólida filosofia de investimento da HSBC Global
Asset Management acredita que não devemos
assumir posições de risco sem convicção, apenas para tentar recuperar
perdas recentes. Nesses
casos, reduzimos as alocações dos nossos fundos de renda fixa de forma a deixá-los com um
baixo risco ativo, com
horizontes mais curtos,
como tem ocorrido neste
segundo trimestre.

5

PRhosperar | Boletim Informativo da PRhosper | Ano V | Nº 9 | Julho 2013

Governança

Conselho Fiscal

RENOVADO
O

Conselho Fiscal foi renovado para um novo mandato
de três anos, a partir de 01 de Julho de 2013. A eleição
contou com o voto de 2.300 participantes.
A Sra. Marina Pisaneschi foi reeleita para a vaga de Representante dos Participantes. Valdemir Cesar Gandolfi foi eleito
suplente da vaga, com 26,6% dos votos válidos. Eduardo
Vaz Santos recebeu 19,2% dos votos.
As patrocinadoras indicaram os Srs. Odair Martão e Jair
Ivan Buzzo para as vagas de Conselheiros Representantes
das Patrocinadoras.
O Sr. Odair Martão assume a Presidência do Conselho.
As patrocinadoras, os participantes e a direção PRhosper
agradecem ao Sr. Rubens André Bueno e Victor Batista Muniz,
que ora se desligam do Conselho, pelas relevantes contribuições
no fortalecimento do papel do Conselheiro Fiscal.

Anote na
AGENDA:

Educação previdenciária

PRhosper
em números
MAIO/13

BPD?

GERAÇÕES
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
E PREVIDENCIÁRIA

A

o pensar em aderir a um plano fechado de previdência
privada, uma das principais perguntas é: o que acontece
com o plano em caso de demissão do participante?
Existe uma série de institutos estabelecidos pela legislação de
previdência complementar, que têm por objetivo justamente
proteger o Participante no término do vínculo empregatício.
Nesta matéria explicaremos o instituto BPD. Temos ainda o
Resgate, a Portabilidade e o Autopatrocínio.
O BPD significa Benefício Proporcional Diferido e é um desses
institutos. Com o BPD, em caso de demissão, e cumprida a carência de três anos de plano, o ex-empregado pode continuar
vinculado à PRhosper, e ao plano, sem efetuar contribuições
posteriores. Ao escolher esta opção, o ex-empregado torna-se
um Participante Vinculado. Os recursos depositados continuam
investidos e são rentabilizados mensalmente pela cota. Na data
de elegibilidade a um dos benefícios de aposentadoria, o participante pode escolher receber um dos benefícios oferecidos,
calculado sobre o saldo disponível na data de concessão.
É cobrada uma taxa administrativa, debitada mensalmente do
saldo acumulado. A taxa é revisada anualmente por ocasião
da emissão do Plano de Custeio aprovado pelo Conselho
Deliberativo.

NOVEMBRO/2013
Participantes Ativos: campanha da contribuição
esporádica.

Após três meses do desligamento, caso o ex-empregado não
manifeste sua opção por um dos institutos, ele é automaticamente colocado na condição BPD “presumido”, incidindo as
taxas administrativas sobre o saldo depositado.
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O G R A MA R

Você conhece o termo

SETEMBRO/2013 A NOVEMBRO/2013
Campanha de recadastramento dos assistidos,
pensionistas e vinculados. Entregue a sua DVR
(Declaração de Vida e Residência) e fique em dia com
suas obrigações com a PRhosper.

JANEIRO/2014
Participantes Assistidos: campanha de alteração no
valor dos benefícios dos participantes da modalidade
Contribuição Definida. A PRhosper disponibiliza o
simulador de aposentadoria para ajudar nesta reflexão.
Acesse:
www.prhosper.com.br/servicos_simulacao.htm

PR

Na PRhosper, a escolha pelo BPD não impede a opção futura
do participante pelo resgate ou portabilidade.
Após o desligamento da empresa, o Participante recebe em sua
residência um extrato PRhosper contendo os valores aos quais
tem direito e o formulário “Termo de Opção”, que deve ser devolvido até 30 dias do recebimento.

BPD significa
Benefício Proporcional Diferido.

INFORMAÇÃO CONSISTENTE AJUDA
A PLANEJAR O SEU FUTURO!
Visite a seção de Educação Financeira e
Previdenciária da PRhosper e leia informações
importantes para a construção do seu futuro.
Você tem a oportunidade de compreender
melhor o mercado de previdência e, ainda,
visitar o nosso glossário.
FIQUE POR DENTRO!
www.prhosper.com.br/educacao_glossario.htm
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U

m bom planejamento financeiro possibilita a realização de muitos sonhos de consumo: a compra
do carro, da casa própria, uma viagem ao exterior ou o
curso de especialização, por exemplo. Ter uma meta lhe
garante motivação para realizar!
E quando o sonho mexe com outra paixão nacional,
como o futebol, a motivação para realizá-lo ganha ainda
mais força, certo?

Pensando nisso, responda: você já fez ou faria alguma
loucura pelo seu time? Vê-lo disputar uma final
em outro país, comprar uma camisa recém-lançada,
assistir o Brasil jogando na Copa do Mundo.
Queremos muito ouvir sua história, conte pra gente! As
duas melhores “loucuras” serão publicadas na próxima
edição do nosso boletim. Participe, escrevendo para:
rhodia.prhosper@solvay.com

LOUCURAS RECENTES
A final do Mundial de Clubes em Tóquio, em dezembro
de 2012, talvez seja a loucura mais recente de torcedores
pelo seu time. Estima-se que 30 mil corinthianos foram
ao estádio para ver o timão vencer o Chelsea. Cerca de
10 mil torcedores partiram do Brasil para o Japão.
Para se ter ideia dos custos, uma companhia de
viagem oferecia, na época, pacote especial para
o torcedor: eram nove diárias de hotel e passagem
aérea por mais de R$ 10 mil!
Confira algumas histórias de pessoas que deixaram
família, esqueceram medos e até comprometeram as
finanças só para ver o Timão vencer do outro lado
do mundo:
torcedor, para assistir a final, vendeu terreno em
SP. Garantiu assim passagem e estadia para ele
e seus dois filhos.
corinthiano aproveitou a viagem de Bodas de
Ouro para curtir a final. Mas foi sem a esposa...
torcedor deixou no Brasil a mulher grávida e às
vésperas de dar luz à primeira filha do casal !
torcedor passou 56 horas dentro do avião e
permaneceu apenas um dia no Japão.
mesmo com medo de avião e nunca ter saído do
Brasil, torcedor enfrentou sua primeira viagem
internacional para o outro lado do mundo.
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