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1 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 

Na Tabela 01 relacionou-se a evolução do patrimônio dos Fundos 

Previdenciários, onde se verificou que o Fundoprev Civil corresponde a 81% do 

total dos recursos capitalizados. 

 

Tabela 1 - Evolução do patrimônio líquido do Fundoprev Civil e Militar 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev, considerando 
Conta Corrente 

Figura 1 - Evolução do patrimônio líquido do Fundoprev Civil e Militar 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev, 
considerando Conta Corrente 
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2 ANÁLISE DA RENTABILIDADE 

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, que mede a inflação 

oficial no país, foi de 0,25% em janeiro. Nos últimos 12 meses o IPCA acumula alta 

de 4,56%, acima dos 4,52% registrados nos 12 meses anteriores, uma vez que o 

IPCA de janeiro do ano anterior foi de 0,21%, o acumulado está acima do centro da 

meta de 4%. 

Dos nove grupos de produtos analisados, sete tiveram alta em janeiro, com 

maior variação e impacto dado pelo setor de Alimentação e Bebidas, que teve 

uma aceleração de 1,02%, com impacto de 0,22 p.p. no índice. O segundo maior 

impacto observado foi no grupo Transportes, com alta de 0,41% e impacto de 

0,08 p.p. no índice, já a segunda maior variação foi do grupo Artigos de 

Residência com alta de 0,86% trazendo um impacto de 0,03 p.p. no índice. No lado 

das quedas o destaque foi do grupo Habitação que recuou 1,07% no mês, com 

impacto de -0,17 p.p. no índice. 

O grupo Alimentação e bebidas desacelerou na comparação com o 

resultado de dezembro (1,74%). Os alimentos para consumo no domicílio, que 

haviam subido 2,12% no mês anterior, variaram 1,06% em janeiro, resultado 

influenciado especialmente pela alta menos intensa das frutas (2,67%) e pela 

queda no preço das carnes (-0,08%).  

Nos Transportes (0,41%), a desaceleração frente ao mês anterior 

(1,36%) deve-se, em grande medida, às passagens aéreas (-19,93%), cujos preços 

haviam subido 28,05% em dezembro. Os combustíveis (2,13%), por sua vez, 

apresentaram variação superior à do mês passado (1,56%), com destaque para 

a gasolina (2,17%) e o óleo diesel (2,60%).  

A deflação observada no grupo Habitação (-1,07%) decorre 

especialmente da queda de 5,60% no item energia elétrica, que foi, 

individualmente, o maior impacto negativo no índice do mês (-0,26 p.p.) Após a 

vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2 em dezembro, passou a vigorar 

em janeiro a bandeira amarela, com acréscimo de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-

hora consumidos (contra R$ 6,243 no caso da bandeira vermelha patamar 2). As 

variações do item nas áreas foram desde os -8,01% de Brasília até o -0,54% 

de Campo Grande, onde houve aumento da alíquota de PIS/COFINS.  No lado das 

altas, o maior impacto no grupo (0,04 p.p.) veio do gás de botijão (3,19%), cujos 

preços subiram pelo oitavo mês consecutivo. 
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O resultado para o IPCA no mês de janeiro compôs uma Meta de 

Rentabilidade para a carteira de investimentos do Fundoprev de 0,578% 

considerando a Política Anual de Investimentos - PAI 2021, que estabelece uma 

meta de rentabilidade de IPCA + 4,0%. 

O resultado para o mês, bem como o acumulado no ano, dos Fundoprev’s 

Civil, Militar e o consolidado, que é a rentabilidade média entre ambos os fundos, 

estão demonstradas nas tabelas abaixo. 

Tabela 2 - Indicadores de Janeiro de 2021 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 

 

 

 

Figura 2 - Indicadores 2020 - Acumulado 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Figura 3 - Evolução histórica da meta/rentabilidade 

 

 

Figura 4 - Percentuais acumulados - Desde o início do Fundoprev Civil e Militar 
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3 ÍNDICES DE RENTABILIDADE – BENCHMARK 

Na Figura 05, demonstra-se o desempenho do mês de janeiro dos 

indicadores que servem de referência para os diversos fundos aplicados, sendo que 

nos percentuais alcançados pelos índices não está considerado a taxa de 

administração que integra os fundos. 

Observa-se que o desempenho dos fundos em janeiro ficou na mediana 

dos indicadores analisados, impactado pelo desaceleração do índice de Renda 

Variável Ibovespa que teve queda de 3,32%, já os índices de Renda Fixa que não 

tiveram rendimentos negativos, sofreram fraca aceleração de tal sorte que nenhum 

índice entregou o IPCA no mês, tampouco a meta. 

Figura 5 - Índices - Janeiro de 2021 
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3.1 FUNDOS DE INVESTIMENTO POR BENCHMARK 
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4 RENDIMENTOS 

Os rendimentos dos Fundos Capitalizados obtidos em janeiro de 2021 

constam na Tabela 03, discriminados. 

Tabela 3 - Rendimentos 2021 

 

 

Na Tabela 04, relacionaram-se os rendimentos acumulados pelo Fundoprev, 

desde sua instituição. 

 

Tabela 4 - Rendimento - 2012 a 2021 
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4.1 RENDA FIXA 

Em janeiro vimos uma reversão parcial do forte fechamento (com redução 

da inclinação) observado nas curvas de juros locais em dezembro. A onda global 

compradora de risco notada no último bimestre de 2020 perdeu força neste início 

de ano e, neste contexto, o mercado voltou a dar mais peso para as questões fiscais 

brasileiras. Além disso, a primeira reunião do COPOM em 2021 trouxe mudanças 

significativas na comunicação adotada pelo BC, que além de retirar o forward 

guidance, discutiu a possibilidade de iniciar a normalização da SELIC já nesse 

encontro, o que acabou não acontecendo. 

Nesta conjuntura, vimos em bear steepening na curva prefixada (LTN e 

NTN-F), enquanto as NTN-B mostraram uma abertura nas taxas com leve redução 

da inclinação. Tais movimentos resultaram em elevação generalizada de Inflação 

Implícita. As LFT, por sua vez, repetiram a trajetória positiva de dezembro. 

4.2 RENDA VARIÁVEL 

Janeiro foi um mês de grande volatilidade para os mercados acionários. 

Tivemos uma primeira quinzena muito positiva, com diversas bolsas renovando 

suas máximas históricas. No entanto, na segunda quinzena do mês, a volatilidade 

disparou, e um movimento de vendas mais forte ocorreu. O caso mais emblemático 

do mês e que tomou conta dos noticiários financeiros foi o caso da GameStop, nos 

EUA. Além disso, ainda em relação aos Estados Unidos, tivemos o anúncio do novo 

pacote de estímulos fiscais e decretos assinados pelo Presidente americano, Joe 

Biden, que a princípio, não trouxe nenhuma surpresa ao mercado.  

Em termos de performance, janeiro foi um mês de desempenhos mistos 

para as bolsas globais. Nos Estados Unidos, apenas a Nasdaq fechou o mês no 

campo positivo, ao subir 1,56%. Por outro lado, Dow Jones liderou o movimento de 

queda (-1,40%). Na Europa, as principais bolsas do bloco caíram de forma 

generalizada, com o índice espanhol, IBEX35, sendo o principal destaque negativo 

ao recuar 4,87% no período. Enquanto isso, o mercado asiático teve desempenho 

positivo, com Hong Kong registrando a maior alta da região ao subir 4,19%. 

Em âmbito doméstico, o Ibovespa seguiu o movimento mais negativo 

vindo do exterior ao recuar 3,32% e fechar nos 115.068 pontos, após ter atingido 

nova máxima histórica na primeira quinzena do mês de 125 mil pontos. Apesar do 

resultado negativo, o fluxo estrangeiro para a bolsa local foi recorde para o 

período, com entrada de um pouco mais de R$ 23 bilhões, fruto tanto de um 

valuation mais descontado (em dólares), como também pelos grandes estímulos 

fiscais e monetários e liquidez global abundante. 
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Tabela 5 - Fundos de Investimentos - Resolução CMN nº 3.922/10 - Art. 8º e Art. 9º-A 

 

 

Figura 6 - Rendimentos - Janeiro 2021 
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4.3 EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE NO MÊS 

Para ilustrar a evolução da rentabilidade no mês de janeiro, elaborou-se 

uma análise gráfica, conforme Figura 07, que evidencia o comportamento da 

carteira nesse período, demonstrando a volatilidade da carteira durante o mês e a 

tendência de alta.  

 

Figura 7 - Cotas diárias de Janeiro do Fundoprev 
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5 DISCRIMINAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Os recursos dos fundos estão aplicados conforme enquadramento nos 

artigos 7º, 8º e 9º-A da Resolução CMN nº 3.922/2010 bem como à Política Anual 

de Investimentos de 2021 – PAI 2021 conforme demonstrado pela Figura 08. 

Importante destacar que para os ativos enquadrados no artigo 8º, pela Resolução 

CMN nº 3.922/10 há um teto de 30%, enquanto na PAI 2021 o alvo é de 28,5%,  já 

para os ativos no exterior a limitação trazida pela Resolução é de 10% enquanto o 

alvo na PAI 2021 é de 3,5%. 

 

Figura 8 - Discriminação de aplicação dos recursos - Resolução CMN nº 3.922/10 
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5.1 FUNDOPREV CIVIL  
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5.2 FUNDOPREV MILITAR 
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5.3 FUNDOPREV TOTAL 
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6 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 

A seguir relacionaram-se comparativos do montante dos investimentos 

por alocação nas diversas instituições financeiras, discriminados por valor – 

Tabela 06 – e por percentuais – Tabela 07 e Figura 09. 

 

Tabela 6 - Alocação de recursos - Por valor em Milhares 

 

 

Tabela 07 - Alocação de recursos - Por percentual 

 

 

Figura 09 - Alocação de recursos - Por percentual 
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