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Aliviando um pouco o cenário difícil que foi os 

investimentos neste ano de 2021, o mês de 

dezembro repetindo o mês anterior, também 

fechou com um retorno positivo, no valor de 

R$ 328.593,18 sendo que desse montante R$ 

286.594,76 é da renda fixa, R$ 21.559,23 renda 

variável e R$ 20.439,19 no segmento de 

investimentos no exterior. 

O desempenho positivo no mês se deve à 

diversificação da carteira. Após cinco meses de 

perdas consecutivas, o Ibovespa avançou 

2,85% em dezembro de 2021 e os índices de 

renda fixa em sua maioria também fecharam 

dezembro de maneira positiva.    

Em 31/12/2021 o saldo da carteira do 

FUNPESPA era de R$ 51.441.779,22. A 

distribuição está da seguinte forma: 74,85% em 

renda fixa, 23,11% em renda variável e 2,05% 

no segmento de investimentos no exterior. A 

gestão e administração dos recursos se 

encontra alocada desta forma: 45,79% está na 

Caixa Econômica Federal; 25,80% está no Itaú 

Unibanco; 24,90% no Banco do Brasil; 3,15% 

no Sicredi e 0,36% na RJI Corretora de 

Valores. 

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

dezembro ficou em 1,21% e a rentabilidade do 

mês de foi de 0,64%. No ano a meta fechou em 

15,94% e o retorno em – 2,29%. O retorno 

acumulado no ano fechou negativo no valor de 

- R$ 1.158.725,02. 

Este retorno negativo no ano se deve 

principalmente ao desempenho negativo do 

Ibovespa em 2021 com recuo de 11,93%, o pior 

registro desde a retração de 13,31% observada 

em 2015 – e o primeiro recuo anual desde 

então. 

Nos investimentos, o ano que se encerrou foi 

novamente impactado pelos danos causados 

pela pandemia de Covid-19, em um momento 

que os casos e mortes estavam com uma 

diminuição significativa e as restrições 

começavam a ser eliminadas, surgiu a nova 

variante ômicron, que abalou o mundo todo 

com a sua velocidade de transmissão. 

 Com a vacinação em ritmo acelerado e a maior 

parte da população com o ciclo vacinal 

completo, a esperança é que tenhamos um 

2022 melhor para todos. Obrigado! 


