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Ainda estamos atravessando o pior momento 

da pandemia, sendo que o mês de março foi 

marcado pelo forte avanço de casos no Brasil, 

com o país batendo recordes diários de morte 

por Covid-19. 

Em março, os investimentos do FUNPESPA 

fecharam o mês com a primeira rentabilidade 

positiva no ano, com um saldo de R$ 

68.612,06. Sendo que desse montante R$ 

1.862,64 é o retorno em renda fixa e R$ 

66.479,52 de renda variável. Conseguimos este 

resultado devido ao equilíbrio da carteira e à 

exposição controlada mensalmente. 

Na renda fixa a maioria dos fundos fecharam 

negativos em um cenário de inflação mais alta, 

câmbio desvalorizado, aumento da taxa Selic, 

problemas fiscais e incertezas políticas. Neste 

cenário, o risco de se investir no Brasil 

aumenta muito em relação à taxa ofertada em 

troca de financiamento (SELIC 2,75%) através 

de títulos de renda fixa de longo, longuíssimo 

prazo e pré-fixado a Selic, esses títulos tendem 

a apresentar muitas oscilações e rentabilidades 

negativas, devido às incertezas de um risco país 

mais alto. Em contrapartida o Ibovespa fechou 

março com uma valorização de 6% 

influenciado principalmente pelo ritmo de 

vacinação que começou a ganhar tração, novos 

contratos da vacina, uma mudança pró-vacina 

do tom do governo, balanços trimestrais 

positivos das empresas e o pacote do plano de 

infraestrutura anunciado pelo Presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, no valor de 2 

trilhões de dólares. 

Em 31/03/2021 o saldo da carteira do 

FUNPESPA era R$ 49.421.347,86. A 

distribuição está da seguinte forma: 72,64% em 

renda fixa e 27,36% em renda variável. A 

gestão e administração dos recursos se 

encontra alocada desta forma: 52,67% está na 

Caixa Econômica Federal; 24,19% está no Itaú 

Unibanco; 19,40% no Banco do Brasil; 3,34% 

no Sicredi e 0,4,% na RJI Corretora de Valores. 

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

março ficou em 1,41% e a rentabilidade do mês 

de foi de 0,14%. No ano a meta está em 3,35% e 

o retorno em -1,72%. 


