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INVESTIMENTOS

Em setembro o FUNPESPA apresentou pelo
terceiro mês seguido uma desvalorização na
carteira, com um rendimento negativo de R$
572.678,08 sendo que desse montante R$
172.517,16 é da renda fixa, (- R$ 759.265,59)
renda variável e R$ 14.070,35 no segmento de
investimentos no exterior.
O Ibovespa, índice de referência para a Bolsa
de Valores brasileira, encerrou setembro em
queda de 6,57%, aos 110.979 pontos tendo o
pior resultado mensal desde março de 2020,
refletindo um mês marcado pelo agravamento
de crises internas e incertezas globais geradas
pela inflação e dificuldades na retomada do
crescimento econômico. Após atingir 119 mil
pontos no primeiro dia do mês, o Ibovespa
sofreu três fortes quedas ao longo de setembro,
a primeira delas após as manifestações do
feriado de 7 de setembro. No meio do mês, o
risco do quadro fiscal com a falta de recursos
para o Orçamento de 2022 e a crise hídrica e
no final do mês, os mercados globais sofreram
quedas devido ao temor da empresa gigante
chinesa Evergand anunciar que estava sem
liquidez para pagar suas dívidas e o receio
sobre a inflação pelo mundo e a recuperação
global.
Em 30/09/2021 o saldo da carteira do FUNPESPA
era de R$ 51.020.728,52. A distribuição está da
seguinte forma: 72,89% em renda fixa, 25,85%
em renda variável e 1,27% no segmento de
investimentos no exterior. A gestão e
administração dos recursos se encontra
alocada desta forma: 46,09% está na Caixa
Econômica Federal; 26,58% está no Itaú
Unibanco; 23,78% no Banco do Brasil; 3,19%

no Sicredi e 0,37% na RJI Corretora de
Valores.
A meta atuarial (IPCA + 5,36% a.a.) no mês de
setembro ficou em 0,99% e a rentabilidade do
mês de foi de - 1,12%. No ano a meta está em
10,48% e o retorno em – 1,25%. O retorno
acumulado no ano até aqui está negativo no
valor de - R$ 634.414,62.
Em conversas com servidores de outros RPPS,
observa-se que muitos estão passando pela
mesma situação, sofrendo com os impactos
negativos nos investimentos.
Em reunião recente, para nossa consultoria a
carteira do FUNPESPA está bem distribuída
conforme estratégia de alocação recomendada.

