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Em outubro o FUNPESPA apresentou pelo 

quarto mês seguido uma desvalorização na 

carteira, com um rendimento negativo de R$ 

1.338.467,44 sendo que desse montante (- R$ 

436.742,30) é da renda fixa, (- R$ 987.074,81) 

renda variável e R$ 85.349,67 no segmento de 

investimentos no exterior. 

Outubro foi marcado por alta volatilidade no 

cenário econômico doméstico, o Ibovespa 

registrou uma queda de 6,74%, sendo o pior 

resultado mensal de 2021, sendo impactado 

pelo cenário macroeconômico, englobando o 

quadro fiscal deteriorado, as questões políticas 

e a inflação persistente. 

O IPCA teve alta de 1,16% em setembro e o 

acumulado nos últimos dez meses supera os 

10%. O ministro da economia, Paulo Guedes, 

admitiu a flexibilização do teto de gastos, 

destinando recursos para o novo programa 

social do governo, o Auxílio Brasil. Houve 

também rumores de uma possível greve dos 

caminhoneiros. A PEC dos Precatórios também 

sofreu alteração no período de ajuste do teto de 

gastos a partir do IPCA, liberando R$ 35 

bilhões de gastos para o governo. Tais fatores 

geram preocupação com o teto de gastos e traz 

o recado ao mercado de uma 

irresponsabilidade fiscal por parte do governo.        

Em 31/10/2021 o saldo da carteira do 

FUNPESPA era de R$ 49.894.020,26. A 

distribuição está da seguinte forma: 73,42% em 

renda fixa, 24,44% em renda variável e 2,14% 

no segmento de investimentos no exterior. A 

gestão e administração dos recursos se 

encontra alocada desta forma: 46,34% está na 

Caixa Econômica Federal; 26,26% está no Itaú 

Unibanco; 23,86% no Banco do Brasil; 3,16% 

no Sicredi e 0,38% na RJI Corretora de 

Valores. 

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

outubro ficou em 1,67% e a rentabilidade do 

mês de foi de – 2,64%. No ano a meta está em 

13,00% e o retorno em – 3,85%. O retorno 

acumulado no ano até aqui está negativo no 

valor de - R$ 1.972.882,06. 

Em reunião nesta semana, a nossa Consultoria 

reforçou que não é o momento de resgatar 

recursos da renda variável, pois 

realizaríamos as perdas e deixaríamos de 

aproveitar uma retomada no segmento. 


