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Ano inicia com queda nos investimentos 

 

Infelizmente estamos passando pelo momento 

mais penoso da pandemia do novo 

coronavírus, em que assistimos todos os dias o 

número de casos e mortes crescer de maneira 

assustadora. Novas cepas do vírus e um 

relaxamento da população nos cuidados ao 

combate ao vírus resultam neste agravamento 

da pandemia. 

Novamente, no mês de fevereiro e pela segunda 

vez seguida, os investimentos do FUNPESPA 

fecharam com uma rentabilidade negativa de – 

R$ 593.687,70 e o acumulado no ano de – R$ 

918.872,84. 

Em fevereiro o índice Ibovespa fechou com 

queda de – 4,37% e acumula no ano queda de -

7,4%. Neste mês de fevereiro o mercado foi 

influenciado por: pedido de demissão do 

Presidente do Banco do Brasil; indefinição do 

auxílio emergencial; projeção de inflação nos 

EUA; troca no comando da Petrobrás; pressão 

dos caminhoneiros contra a alta dos 

combustíveis; baixo índice de vacinação; 

aumento dos casos e mortes causados pela 

pandemia e atividade econômica afetada pelas 

retomadas de quarentena e Lockdown.  

Em 28/02/2021 o saldo da carteira do 

FUNPESPA era R$ 48.946.102,81.  A 

distribuição está da seguinte forma: 72,50% em 

renda fixa e 27,50% em renda variável. A 

gestão e administração dos recursos se 

encontram alocadas desta forma: 52,89% está 

na Caixa Econômica Federal; 24,53% está no 

Itaú Unibanco; 18,76% no Banco do Brasil; 

3,39% no Sicredi e 0,43% na RJI Corretora de 

Valores. 

A meta atuarial (IPCA + 5,36% a.a.) no mês de 

fevereiro ficou em 1,24% e a rentabilidade do 

mês de foi de – 1,21%. No ano a meta está em 

1,91% e o retorno em -1,86%. 

Recentemente, a consultoria em investimentos 

que presta serviço ao FUNPESPA, fez uma 

análise da nossa carteira e o parecer foi 

satisfatório, estamos dentro dos parâmetros de 

investimentos recomendados pela consultoria, 

e foram sugeridos alguns ajustes pontuais e 

realocação de recursos entre fundos que já 

compõem a carteira. 


