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INVESTIMENTOS
Após quatro meses refletindo rendimentos
positivos, no mês de julho a carteira do
FUNPESPA fechou com um rendimento
negativo no valor de - R$ 462.998,75 sendo
que desse montante (– R$ 425.322,35) é da
renda variável, (- R$ 56.614,17) renda fixa e R$
18.937,77 no segmento de investimentos no
exterior. De todos os fundos da carteira, apenas
12,50% ficaram positivos, o que mostra o quão
volátil foi o mês de julho em todos os
segmentos, até mesmo os mais conservadores.
Como se nota, ora positivamente, ora
negativamente, o maior impacto na carteira
sempre deriva da performance dos fundos
enquadrados como renda variável, classe de
ativos que naturalmente tem a oscilação como
sua principal característica. São fundos de
ações de empresas negociadas na Bolsa de
Valores e que diariamente e a cada instante
oscilam o valor de cotação da ação. Valor este
que é influenciado pelo humor do mercado e
dos investidores que movimentam a Bolsa,
diante de tudo o que acontece na política e na
economia no Brasil e no mundo. Importante
ressaltar que os investimentos do FUNPESPA
são alocados com o pensamento no longo prazo
para
o
pagamento
dos
benefícios
previdenciários. Oscilações neste percurso
acontecem, porém o histórico do indicador
Ibovespa não deixa dúvidas de que é um
excelente retorno a longo prazo.
Em julho o Ibovespa fechou em forte queda de
3,94% aos 121.801 pontos, impactado pelo
risco fiscal, isto é, o possível rompimento do
teto de gastos do governo, um esperado

aumento da taxa Selic devido à pressão da
inflação e o noticiário político conturbado.
Em 30/07/2021 o saldo da carteira do FUNPESPA
era de R$ 51.456.031,34. A distribuição está da
seguinte forma: 71,31% em renda fixa, 27,48%
em renda variável e 1,21% no segmento de
investimentos no exterior. A gestão e
administração dos recursos se encontra
alocada desta forma: 46,08% está na Caixa
Econômica Federal; 26,62% está no Itaú
Unibanco; 23,70% no Banco do Brasil; 3,23%
no Sicredi e 0,37% na RJI Corretora de
Valores.
A meta atuarial (IPCA + 5,36% a.a.) no mês de
julho ficou em 0,92% e a rentabilidade do mês
de foi de - 0,90%. No ano a meta está em 7,42%
e o retorno em 0,47%. O retorno acumulado no
ano até aqui é de R$ 243.124,45.

