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COMITÊ DE INVESTIMENTOS – ATA DE REUNIÃO Nº 11/2021 

 

  Aos quatro dias do mês de novembro de 2021 reuniu-se virtualmente o Comitê de 

Investimentos da São Paulo Previdência, com os membros: André Carvalho Penafieri, Analista em 

Gestão Previdenciária, Victor Canda Gomez de Souza, Técnico em Gestão Previdenciária e André 

Moura Robles, Analista em Gestão Previdenciária, para apreciação do retorno de investimento dos 

fundos nos quais a SPPREV mantém recursos aplicados, referente ao mês de outubro de 2021, bem 

como para discussão da estratégia de alocação para o mês de novembro. 

 

A) Apreciação do retorno de investimento dos fundos nos quais a SPPREV mantém 

recursos aplicados: 

A última reunião do COPOM – ata 242 ocorrida entre os dias 26 e 27 de outubro de 

2021 – aumentou a taxa básica de juros em 1,50%, passando dos antigos 6,25% para 7,75% ao ano, 

o que afeta diretamente a rentabilidade dos fundos de investimento em renda fixa, nos quais os 

recursos da SPPREV estão alocados. 

Passamos a analisara taxa de retorno (rendimentos mensais) dos fundos de 

investimento “BB IRF-M1”, “BB Perfil, “BB RF Ref DI TP FI”, “BB S PUBLICA DIFERENCIA”, “BB 

IDKA 2 e “BB MM Juros e Moeda” no mês de outubro: 

1. “BB IRF-M1”: (-) 0,51%; 

2.  “BB IDKA2: (-)1,00%; 

  Os fundos pós-fixados apresentaram as seguintes rentabilidades: 

3. “BB S PUBLICA DIFERENCIA”: 1,52%; 

4. “BB RF Ref DI TP FI”: 0,53%; 

5. “BB Perfil”:0,50%. 

Por fim, o fundo Banco do Brasil Juros e Moedas, classificado como Multimercado 

apresentou o seguinte retorno: 

6. “BB MM Juros e Moeda”: 0,40% 

Considerando o total dos investimentos, a taxa média de retorno da carteira de 

investimentos da SPPREV, em outubro de 2021 (ponderada pelas disponibilidades em cada fundo), 

foi de aproximadamente (-) 0,04%, com rendimento negativo no valor total de (-) R$ 

1.127.363,10. Os investimentos da SPPREV têm por objetivo buscar o valor real das disponibilidades 

financeiras no regime de repartição simples, adotado para o Regime Próprio Paulista e não para 

assegurar pagamentos de longo prazo.  

Dito isto o fluxo de caixa, com visão de curto prazo, pode ser observado no quadro 
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Com base no Relatório de Mercado – FOCUS, de 29 de outubro de 2021, a 

expectativa do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA para 2021 

ficou em 9,17% ao ano. 

Permanecendo essa tendência, a taxa de juros real para o ano de 2021 estará 

consideravelmente comprometida, em razão da taxa básica de juros em seu patamar atual de 7,75% 

ao ano, que afeta diretamente a rentabilidade dos fundos de investimento em renda fixa, nos quais 

os recursos da SPPREV estão alocados. 

 

B) Estratégia de alocação de recursos em novembro: 

Mais uma vez restou demonstrada a grande volatilidade do fundo IDKA2, portanto, 

permanecemos com a intenção de diminuir a nossa exposição a esse fundo específico. 

Em contrapartida aos dispêndios do mês teremos o possível ingresso de valores 

relativos a Participação Especial, compensação financeira extraordinária devida pelos 

concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural para campos de grande volume 

de produção, que em certa medida afeta a estratégia de alocação visto que o fundo BB Previdenciário 

RF IRF – M1 já se encontra próximo ao limite máximo de patrimônio líquido permitido pela Resolução 

CMN nº 3.922/20210, sendo que no último trimestre o valor que ingressou aos cofres da SPPREV 

montou em R$ 478 milhões. 

Sendo assim, mantidas as condições de normalidade para o mês de novembro as 

futuras aplicações para o mês obedeceram aos seguintes critérios: 
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 Por serem atrelados a fundos pós fixados, 40% das aplicações nos fundos 

enquadrados no art. 7º, IV, “a” – distribuindo-se sempre de forma equilibrada e 

nos limites do patrimônio líquido de cada fundo;  

 Aplicação de até 10% no fundo enquadrado no art. 8º, III – BB MM juros e moeda 

por ter menor volatilidade do que o fundo IDKA 2. 

 Para cumprimento da Política de Investimentos e da Resolução CMN nº 3.922 - 

50% no fundo enquadrado no art. 7º, I, “b” – IRF M1, até o limite de 15% do PL do 

fundo, e no fundo IDKA2, no que eventualmente exceder esse limite.  

Com base nas informações apresentadas, informamos que as alocações dos recursos 

do RPPS estão aderentes à Política de Investimentos. 

Por fim, ficou definida para a próxima reunião a análise do retorno de investimento no 

mês de novembro de 2021. 

Nada mais havendo a tratar, lavramos a presente ata, assinada pelos membros do 

Comitê. 

 

 

_______________________________                                    _____________________________ 

       Victor Canda Gomez de Souza                                                André Carvalho Penafieri                                                  

 

 

_______________________________ 

André Moura Robles 
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