
Ata de Reunião

Referência: Reunião do Comitê de Investimentos - ref. maio/2021
Interessado: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Assunto: COMITÊ DE INVESTIMENTOS - ATA DE REUNIÃO Nº 6/2021

Aos sete dias do mês de junho de 2021 reuniu-se virtualmente o Comitê de
Investimentos da São Paulo Previdência, com os membros: André Carvalho Penafieri,
respondendo como Gerente de Finanças e Contabilidade, Ida Zacharias, Assistente Técnico
Previdenciário II e André Moura Robles, respondendo como Analista em Gestão Previdenciária,
para apreciação do retorno de investimento dos fundos nos quais a SPPREV mantém recursos
aplicados, referente ao mês de maio de 2021.

Foram analisados os rendimentos mensais dos fundos de investimento "BB IRF-
M1", "BB Fluxo", "BB Perfil, "BB RF Ref DI TP FI", "BB S PUBLICA DIFERENCIA", "BB
IRF-M1 FI RF" e "BB IDKA 2.

A taxa de retorno do fundo "BB IRF-M1" no mês de maio de 2021 foi da ordem de
0,18%.

No dia 19/05/2021 tivemos reunião com a área de investimentos do Banco do Brasil
- BBDTVM, na qual foi discutido o cenário econômico e financeiro e as opções de
investimentos. Nessa oportunidade, foi dado destaque ao Fundo BB IDKA2, como alternativa de
diversificação em relação ao Fundo IRF M1.

Dessa forma, parte dos recursos que estavam alocados em Fundos majoritariamente
de característica de pré-fixado foram realocados para o Fundo IDKA2. O fundo "BB IDKA2"
apresentou retorno de 0,67% no mês de maio, maior rendimento da carteira neste mês.

Os fundos pós-fixados apresentaram as seguintes rentabilidades no mês de maio:
"BB S PUBLICA DIFERENCIA": 0,22%, "BB RF Ref DI TP FI":  0,29%, "BB Perfil" - 0,28%
e "BB Fluxo - 0,19%.

Considerando o total dos investimentos, a taxa média de retorno da carteira de
investimentos da SPPREV, em maio de 2021 (ponderada pelas disponibilidades em cada fundo),
foi de aproximadamente 0,23%, com rendimento total no valor de R$ 8.321.938,39.

Com base no Relatório de Mercado - FOCUS, de 28 de maio de 2021, a expectativa
do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para 2021 ficou em
5,31% ao ano.

A última reunião do COPOM - ata 238, de 4 e 5 de maio de 2021 - aumentou a taxa

São Paulo Previdência
Gerência de Planejamento e Controle

Classif. documental 001.03.01.002

S
P

R
E

V
A

T
A

20
21

00
03

6A

Assinado com senha por IDA ZACHARIAS - 22/06/2021 às 12:31:51, ANDRÉ MOURA ROBLES - 22/06/2021 às 12:31:54 e
ANDRE CARVALHO PENAFIERI - 22/06/2021 às 14:13:01.
Documento Nº: 19513042-1036 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=19513042-1036

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

45

https://linksiga.trf2.jus.br


básica de juros em 0,75%, para 3,50% ao ano, o que afeta diretamente a rentabilidade dos fundos
de investimento em renda fixa, nos quais os recursos da SPPREV estão alocados.

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
3,50% ao ano, que afeta diretamente a rentabilidade dos fundos de investimento em renda fixa,
nos quais os recursos da SPPREV estão alocados.

Ressalta-se que os investimentos conservadores da SPPREV têm por objetivo
buscar o valor real das disponibilidades financeiras no regime de repartição simples,
adotado para o Regime Próprio Paulista.

Por fim, ficou definida para a próxima reunião a análise do retorno de investimento
no mês de julho de 2021.

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

São Paulo, 22 de junho de 2021.

 

Ida Zacharias
Assistente Técnico Previdenciário II
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André Moura Robles
Analista em Gestão Previdenciária

Diretoria de Administração e Finanças

Andre Carvalho Penafieri
Gerente de Finanças e Contabilidade
Gerencia de Finanças e Contabilidade
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