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Aos sete dias do mês de julho de 2021 reuniu-se virtualmente o Comitê de
Investimentos da São Paulo Previdência, com os membros: André Moura Roble respondendo
como Diretor de Administração e Finanças do Comitê, André Carvalho Penafieri, respondendo
como Analista em Gestão Previdenciária, Victor Canda Gomez de Souza, respondendo como
Técnico em Gestão Previdenciária, para apreciação do retorno de investimento dos fundos nos
quais a SPPREV mantém recursos aplicados, referente ao mês de junho 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" e "BB
IDKA 2.

A última reunião do COPOM - ata 239, de 15 e 16 de junho de 2021 - aumentou a
taxa básica de juros em 0,75%, para 4,25% ao ano, o que afeta diretamente a rentabilidade dos
fundos de investimento em renda fixa, nos quais os recursos da SPPREV estão alocados, em
especial aqueles não atrelados à CDI (BB IRF-M1 e IDKA2).

 A taxa de retorno dos recursos aplicados no fundo "BB IRF-M1" no mês de junho
de 2021 foi da ordem de 0,20%.

Já ofundo "BB IDKA2" apresentou índice negativo de -0,1% no mês de junho.
Questionamos o Banco do Brasil sobre a justificativa para a desvalorização observada no mês de
junho.

De acordo com o Banco do Brasil, o comunicado do Copom considerou apropriada
a "normalização da taxa de juros para patamar considerado neutro" ante "normalização parcial da
taxa de juros", como constava no comunicado anterior. Essa alteração no comunicado fez com
que a expectativa de inflação embutida no preço dos ativos (inflação implícita) fosse reduzida,
com impacto maior nos ativos indexados à inflação (NTN-Bs).
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Esse movimento abrupto do mercado foi se ajustando ao longo da última quinzena
de junho, resultando na variação negativa no mês de -0,1% (no dia 16 o rendimento negativo
parcial do mês estava em -0,77%).

Os fundos pós-fixados apresentaram as seguintes rentabilidades no mês de junho:
"BB S PUBLICA DIFERENCIA": 0,28%, "BB RF Ref DI TP FI": 0,26%, "BB Perfil": 0,32% e
"BB Fluxo: 0,10%.

Considerando o total dos investimentos, a taxa média de retorno da carteira de
investimentos da SPPREV, em junho de 2021 (ponderada pelas disponibilidades em cada fundo),
foi de aproximadamente 0,13%, com rendimento total no valor de R$ 4.394.789,19.

Com base no Relatório de Mercado - FOCUS, de 02 de julho de 2021, a expectativa
do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA para 2021 ficou em
5,97% 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
4,25% 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.

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 julho de 2021.

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

 

São Paulo, 21 de julho de 2021.

 

Victor Canda Gomez de Souza
Técnico em Gestão Previdenciária

Gerencia de Finanças e Contabilidade

Andre Carvalho Penafieri
ANALISTA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
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André Moura Robles
Diretor de Administração e Finanças

Diretoria de Administração e Finanças
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