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1. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2021 

 Em 2 de dezembro de 2020, foi aprovada, pelo Conselho de 

Administração, a Política de Investimentos da SPPREV para o ano de 2021, 

com a seguinte estratégia de alocação das disponibilidades financeiras: 

 

 

Art. 7º, I, b: Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa com sufixo “referenciado”, conforme 

regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), constituídos sob a forma de condomínio 

aberto, que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea “a”, ou compromissadas lastreadas 

nesses títulos, e cuja política de investimento assegure que o patrimônio líquido esteja investido em ativos que 

acompanham índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, cuja carteira teórica seja composta 

exclusivamente por títulos públicos (fundos de renda fixa). 
 

Art. 7º, IV, a: Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio 

aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda fixa). 

 

2. PANORAMA INTERNACIONAL 

 Analisando o panorama internacional, o Banco Central do Brasil, através do 

Comitê de Política Monetária – COPOM – na ata da reunião nº 240 (3 e 4 de agosto 

de 2021), avaliou: 

• A evolução da variante Delta da Covid-19 adiciona risco à recuperação da 

economia global; 

• Apesar de movimentos recentes nas curvas de juros, ainda há risco relevante 

de aumento da inflação nas economias centrais. 

• Ainda assim, o ambiente para países emergentes segue favorável com os 

estímulos monetários de longa duração, os programas fiscais e a reabertura 

das principais economias. 

3. PANORAMA NACIONAL 

Analisando o panorama nacional, o Banco Central do Brasil, através do Comitê 

de Política Monetária – COPOM – na ata da reunião nº 240 (3 e 4 de agosto de 2021), 

avaliou: 

• As expectativas de inflação para 2021, 2022 e 2023 apuradas pela pesquisa 

Focus encontram-se em torno de 6,8%, 3,8% e 3,25%, respectivamente; 

• A inflação ao consumidor continua se revelando persistente. Destacam-se a 

continuidade da pressão sobre bens industriais, possível elevação do adicional 
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da bandeira tarifária e novos aumentos nos preços de alimentos. Em conjunto, 

esses fatores acarretam revisão significativa das projeções de curto prazo. 

• Decisão pela elevação da taxa básica de juros em 1,00 ponto percentual, para 

5,25%; 

• O Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço 

de riscos de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva; 

• Neste momento, o cenário básico e o balanço de riscos do Copom indicam ser 

apropriado um ciclo de elevação da taxa de juros para patamar acima do 

neutro. 

 

4.COMPETÊNCIA PARA APROVAÇÃO NO ÂMBITO DA SPPREV 

4.1Diretoria Executiva 

 De acordo com o artigo 4º, inciso IV do Regimento Interno da Diretoria 

Executiva da SPPREV: 

“Artigo 4º - Para os efeitos previstos no artigo anterior, constituem decisões 

colegiadas:  

(...) 

IV - aprovar, para encaminhamento ao Conselho de Administração da SPPREV 

até o mês de dezembro de cada ano, a política de investimentos dos recursos 

que estiverem à disposição da autarquia, acompanhada dos estudos técnicos e 

das condições que deverão ser observadas na avaliação de risco de cada 

investimento a ser realizado no exercício subseqüente, podendo a Política de 

Investimentos ser revista sempre que necessário”. 

 

4.2 Conselho de Administração 

 De acordo com o art. 2º, inciso VII do Regimento Interno do Conselho de 

Administração da SPPREV: 

“Ao Conselho de Administração da SPPREV compete fixar diretrizes gerais de 

atuação, praticar atos, deliberar sobre as matérias que lhe forem submetidas, 

especialmente: 

(...) 

VII - aprovar a política de investimentos elaborada pela Diretoria Executiva 

antes de iniciado o exercício a que se referir.” 

 No mesmo sentido, a Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, do 

Conselho Monetário Nacional estabelece: 
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“Art. 5º A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de 

previdência social e suas revisões deverão ser aprovadas pelo órgão superior 

competente, antes de sua implementação.” 

5. OPÇÕES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 

 O Decreto do Governo do Estado de São Paulo nº 62.867, de 03 de outubro de 

2017, designou o Banco do Brasil S.A. como agente financeiro do tesouro estadual, 

obrigatoriedade esta extensível à Administração Indireta, conforme disposto no seu 

art. 7º:  

"As aplicações financeiras dos órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta do Estado deverão ser centralizadas no Banco do Brasil S.A., 

observado o disposto no Acordo Base de Parceria Institucional firmado nos 

termos do Decreto nº 60.244, de 14 de março de 2014".  

 Na mesma linha seguiu o Acordo Base de Parceria Institucional firmado entre o 

Governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil (Clausula Segunda - o exercício 

da função de agente financeiro pelo Banco do Brasil abrangerá necessariamente a 

centralização das aplicações das disponibilidades de caixa das Autarquias aderentes 

ao Contrato).  

 Em que pese a obrigatoriedade de contratação com o Banco do Brasil, este 

deverá apresentar segregação bem definida entre gestão de investimentos e 

tesouraria, além de oferecer produtos compatíveis com as metas de rentabilidade 

fixados na política de investimentos, com os menores custos, em especial quanto à 

taxa de administração. 

 O Banco do Brasil disponibiliza os seguintes fundos de investimentos para 

Regimes Próprios de Previdência: 

 

6. ALOCAÇÃO ATUAL DOS RECURSOS 
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O crescente aumento da taxa básica de juros impacta positivamente os fundos 

classificados no art. 7º, IV, a, da Resolução CMN nº 3.922/2010 (Fundos com 

característica de títulos pós-fixados), mas impacta negativamente os fundos 

classificados no art. 7º, I, b, da Resolução CMN nº 3.922/2010 (Fundos com 

característica de títulos pré-fixados). 

 Pelos limites estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação nos 

fundos classificados no art. 7º, IV, a, se restringe a 40% do volume aplicado: 

“Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência 

social subordinam-se aos seguintes limites: 

(...) 

IV - até 40% (quarenta por cento) no somatório dos seguintes ativos: 

(...) 

b) cotas de fundos de investimento em índice de mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de 

valores, compostos por ativos financeiros que busquem refletir as variações e rentabilidade de 

índices de renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de índice de renda 

fixa)”. 

  

BB Perfil BB Ref DI BB SP DIF BB IRF-M1 BB IDKA 2

Valor (R$) 513.836.116  490.166.820  193.948.603   1.145.484.146 654.692.726  

% da carteira 17% 16% 6% 38% 22%

% PL do Fundo 12% 3% 0,3% 14% 7%

Retorno 12 meses (%) 2,7 2,4 2,0 1,6 4,8

Retorno no ano (%) 2,0 1,8 1,6 1,0 1,0

Volatilidade no ano (%) 0,09 0,08 0,06 0,36 2,53

Fundos 7, I, bFundos 7,IV, a

Carteira SPPREV - Posição 19/08/2021
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Portanto, de acordo com a atual política de investimentos, necessariamente a 

parcela de 60% da carteira deve ser aplicada nos Fundos classificados no art. 7º, IV, 

a, da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

 No entanto, os fundos “7º, I, b” apresentam volatilidade superior aos fundos “7º, 

IV, a” e com menor rendimento, diante do atual cenária econômico e monetário 

nacional: 

 

  

Apesar dos Fundos BB IRF-M1 e BB IDKA2 apresentarem as menores 

volatilidades em relação aos demais fundos da mesma categoria (7º, I, b), disponíveis 

pelo Banco do Brasil, acabam agregando maior risco à carteira em relação aos fundos 

pós-fixados (7º, IV, a). 

 As aplicações no fundo IRF-M1 representam hoje 14% do patrimônio líquido do 

fundo, sendo que o limite estabelecido pela Resolução CMN nº 3.922/2010 é de 

aplicação até 15% do PL do fundo. Portanto, para não ultrapassar o limite de 

aplicação, se faz necessária a aplicação do excedente no fundo IDKA2, que apresenta 

volatilidade superior ao IRF-M1. 

 Portanto, com o intuito de diversificação dos investimentos para redução do 

risco da carteira, propomos duas alterações na atual política de investimentos: 

• Possibilidade de aplicação em fundo classificado no art. 8º, III, da Resolução 
CMN nº 3.922/2010: 

 
“Art. 8º No segmento de renda variável e investimentos estruturados, as aplicações 

dos recursos dos regimes próprios de previdência social subordinam-se aos 

seguintes limites: 

 

(...) 
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III - até 10% (dez por cento) em cotas de Fundos de Investimento classificados como 

multimercado, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos 

determinem tratar-se de fundos sem alavancagem (fundos de renda variável)”. 

 O Banco do Brasil disponibiliza para os RPPS o seguinte fundo com a 

classificação supramencionada: “BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS”, com 

as seguintes características: 
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Verifica-se que o Fundo ““BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS” (MM 

LP JM) pode ser uma alternativa de diversificação da carteira, principalmente pela 

baixa volatilidade, em comparação com o fundo BB IDKA2 (Art. 7º, I, b) e rendimento 

próximo aos dos fundos BB Perfil, BB Ref DI e BB SP DIF (Art, 7º, IV, a): 
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• Possibilidade de aplicação direta em títulos públicos - art. 7º, I, a, da 
Resolução CMN nº 3.922/2010: 

Diante da desvalorização dos fundos 7º, I, b (fundo com característica de título 

pré-fixado), uma alternativa para diversificação da carteira seria a aplicação direta em 

títulos públicos federais: 

“Art. 7º No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de 

previdência social subordinam-se aos seguintes limites: 

I - até 100% (cem por cento) em: 

a) títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação 

e Custódia (SELIC)” 

  

 Essa possibilidade traria maior possibilidade de diversificação da carteira a fim 

de tentar reduzir o risco associado atualmente aos fundos 7º, I, b (fundo com 

característica de título pré-fixado). 

 

10. PROPOSTA ALTERAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 

 Diante de todo o exposto, propomos a alteração da atual política de 

investimentos para acréscimo dos itens III e IV à estratégia de alocação das 
disponibilidades financeiras previdenciárias da SPPREV: 

I - Autorização de aplicação nos fundos enquadrados no art. 7º, inciso I, 

alínea “b” da Resolução CMN 3.922/2010, no limite de até 100% das 

disponibilidades financeiras da SPPREV; 

II - Autorização de aplicação nos fundos enquadrados no art. 7º, inciso IV, 

alínea “a” da Resolução CMN 3.922/2010, no limite de até 40% das 

disponibilidades financeiras da SPPREV. 

III - Autorização de aplicação direta em títulos públicos federais, 
conforme art. 7º, inciso I, alínea “a”, da Resolução CMN 3.922/2010, 
no limite de até 100% das disponibilidades financeiras da SPPREV. 

IV - Autorização de aplicação nos fundos enquadrados no art. 8º, 
inciso III, da Resolução CMN 3.922/2010, no limite de até 10% das 
disponibilidades financeiras da SPPREV. 

 

 

 

 

ELABORAÇÃO: Comitê de Investimentos (Portaria SPPREV nº 214/2015, art. 1º) 


