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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPE Prev é o 

gestor único dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio 

Grande do Sul - RPPS/RS, conforme art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 

15.142/2018. 

Dentro do Instituto, a Diretoria de Investimentos é a responsável pela 

gestão dos investimentos dos recursos dos Fundos Previdenciários do Regime de 

Capitalização – Fundoprev Militar e Fundoprev Civil, conforme inciso III do art. 6º 

das Leis Complementares Estaduais nº 13.757/11 e 13.758/11, respectivamente. 

A Diretoria, por meio da sua Coordenação de Investimentos e Aplicações, 

que se reúne semanalmente, realiza debates sobre cenário econômico, posição das 

carteiras e decide, baseada nas legislações que regem os investimentos dos RPPS e 

na Política Anual de Investimentos - PAI, acerca de movimentações de ajuste a serem 

efetuadas visando ao atingimento da meta de rentabilidade estabelecida na PAI e 

respeitando as limitações imposta pelo mesmo instrumento. 

Importante salientar que decisões estruturais de aplicações em fundos 

novos ou em novas instituições somente podem ser aprovadas por este Comitê de 

Investimentos, desde a implementação da Resolução 03/2021 que trata sobre a 

Política de Alçadas,  

Salienta-se ainda que a gestão de investimentos remete a uma relação direta 

entre risco e retorno, ou seja, quanto maior o retorno esperado, maior deverá ser a 

exposição das aplicações em ativos do risco, observando sempre os princípios de 

segurança, rentabilidade, liquidez, transparência e economicidade. 

Dessa maneira, esse relatório informa acerca do cenário econômico do mês, 

a rentabilidade e o rendimento obtidos, os riscos administrados e a evolução do 

Fundoprev desde sua criação. 
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2 CENÁRIO ECONÔMICO 

Para auxiliar no entendimento dos resultados da carteira, há, neste capítulo, 

breves relatos sobre o cenário de inflação, econômico nacional e internacional e seus 

impactos no desempenho dos ativos de renda fixa e de renda variável no mês. 

2.1 Inflação 

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

no país, foi de 0,31% em abril. No ano, o IPCA está apresentando alta de 2,37%; nos 

12 meses, o índice passou dos 6,10%, observados no mês anterior, para 6,76%, valor 

ainda mais distante do teto da meta, que representa 5,25%. 

O IPCA é calculado por nove grupos, quais sejam: Alimentação e bebidas, 

Habitação, Artigos de residência, Vestuário, Transportes, Saúde e cuidados pessoais, 

Despesas pessoais, Educação e Comunicação. Dos nove grupos de produtos e 

serviços pesquisados, oito tiveram alta em abril. O grupo Saúde e Cuidados 

Pessoais teve a maior variação (1,19%) e maior impacto no índice (0,16 p.p.). A 

segunda maior variação ficou a cargo do grupo Artigos de residência (0,57%) e a 

segunda maior contribuição para o índice com o Alimentação e bebidas (0,09 p.p.) 

com aceleração de (0,40%). 

A única queda observada foi no grupo Transportes, que registrou -0,08% 

após as altas de 2,28% e 3,81% em fevereiro e março, respectivamente. 

A alta do grupo Saúde e cuidados pessoais (1,19%) foi influenciada 

principalmente pelo resultado dos produtos farmacêuticos (2,69%), que 

contribuíram com 0,09 p.p. no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o 

reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe 

terapêutica. A maior variação no item veio dos remédios anti-infecciosos e 

antibióticos (5,20%). Além disso, houve alta também nos produtos de higiene 

pessoal (0,99%), com impacto de 0,04 p.p. 

No grupo Alimentação e bebidas, a alta de 0,40% em abril frente a março 

(0,13%) é explicada pela alimentação no domicílio (0,47%), que havia recuado (-

0,17%) no mês anterior. A maior contribuição (0,03 p.p.) veio das carnes (1,01%), 

que acumulam alta de 35,03% nos últimos 12 meses. Na sequência, vêm o leite 

longa vida (2,40%), o frango em pedaços (1,95%) e o tomate (5,46%). No lado 

das quedas, as frutas (-5,21%) foram o principal destaque, contribuindo com -0,05 

p.p. no índice do mês. 
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2.2 Brasil 

No ambiente doméstico, os indicadores de fevereiro foram divulgados em 

abril e estão discriminados a seguir. 

A produção industrial de fevereiro interrompeu nove meses de 

recuperação e recuou -0,7% na comparação com o mês anterior.  

A contração da indústria refletiu as medidas mais restritivas de circulação 

e a interrupção da produção de diversas montadoras de veículos. Com isso, a 

produção de veículos foi um dos destaques negativos, apresentando queda de 7,2% 

na margem. O volume de vendas no varejo cresceu 0,6% na margem em fevereiro, 

com destaque para o grupo móveis e eletrodomésticos, com alta de 9,3%.  

Após dois meses de altas bem modestas, o volume de serviços cresceu 3,7% 

em fevereiro. Com esses resultados, o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-

Br) cresceu 1,7% também em fevereiro.  

Acerca do mercado de trabalho, a taxa de desemprego ficou em 14,4% no 

trimestre móvel encerrado em fevereiro. No tocante à política fiscal, o setor público 

consolidado registrou superávit primário de R$5,0 bi em março/21, composto por 

superávits primários do Governo Central (R$3,9 bi) e dos governos regionais (R$1,1 

bi) e déficit das empresas estatais (R$53 mi). 

Quanto ao enfrentamento da Covid-19, abril encerrou com recuo no número 

de casos, embora com um patamar ainda elevado. Como consequência, importantes 

cidades começaram a reduzir medidas restritivas à circulação de pessoas. No que se 

refere ao processo de vacinação, no último mês houve melhora no seu ritmo e o 

percentual de pessoas vacinadas com ao menos uma dose da vacina alcançou 15,0%. 

2.3 Internacional 

Nos EUA, em abril, a reunião do FOMC, decidiu pela manutenção da taxa 

básica de juros e das diretrizes de seu programa de compras de ativos. O colegiado 

destacou, em seu comunicado, que a economia se fortaleceu em meio ao progresso 

relevante da campanha de vacinação contra a Covid-19 e às medidas robustas de 

suporte à atividade.  

No âmbito da inflação, a autoridade monetária atribuiu o recente 

movimento de alta a fatores transitórios. Com relação à Atividade, o resultado da 1ª 

prévia do PIB do 1º TRI 2021 revisou a expansão de 4,3% para 6,4% (T/T, base 

anualizada). Já o Payroll (geração de vagas de emprego) indicou que o mercado de 

trabalho iniciou um processo bastante robusto de recuperação com a criação de 916 

mil vagas de trabalho em março (divulgado em abril).  
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No âmbito político, o presidente Joe Biden revelou a segunda e a terceira 

parte da agenda de estímulos com o American Jobs Plan, pacote com foco em 

infraestrutura com gastos estimados na ordem de US$ 2,25 tri e o American Families 

Plan, pacote com ênfase em medidas de bem-estar social com despesas previstas em 

US$ 1,8 tri. 

Na Zona do Euro, em sua decisão de política monetária, o BCE manteve as 

taxas de juros inalteradas e reafirmou o montante de seus programas de compra de 

ativos. Indicando, entretanto, que espera que as aquisições sejam conduzidas a um 

ritmo significativamente mais elevado do que nos primeiros meses deste ano. 

Com relação à atividade, março trouxe o resultado final para o PIB do 4T20 

nas principais economias do bloco com variação negativa de 0,6% (T/T) ante 12,4% 

do trimestre anterior. Com relação ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego 

se manteve estável em 8,3%. 

Na China, o resultado do PIB do 1 TRI 21 trouxe uma expansão de 0,6% 

(T/T) ante 3,2% do trimestre anterior. Em abril, o PMI Manufatura (indicador de 

atividade do setor) recuou de 51,9 para 51,1 pontos e o Não-Manufatura foi de 56,3 

para 54,9 pontos, mantendo o nível expansionista. Em março, as exportações 

avançaram 30,6% (A/A) ante 154,9%, enquanto as importações avançaram 38,1% 

ante 17,3% da medição anterior. 

Em abril, de acordo com a OMS, a pandemia de COVID-19 alcançou um total 

de 150.119.326 casos e 3.158.592 óbitos. Ao longo do mês foi observada alguma 

acomodação no número de casos nos principais países da Europa, o que possibilitou 

a flexibilização de algumas medidas restritivas. 

2.4 Renda Fixa 

Em abril, as curvas de juros nominais (pré-fixados) e reais (índice de 

preços) apresentaram elevada volatilidade, trazida principalmente pelas 

negociações envolvendo a aprovação do Orçamento de 2021. Após esta aprovação, 

com sanção presidencial em 22 de abril, a curva nominal teve considerável distensão 

na pressão de alta e fechou o mês em queda na comparação com o fechamento do 

mês anterior, aproveitando um ambiente global ainda mais tomador de risco e 

seguindo o movimento da curva de juros americana que também cedeu. 

Já a curva real se manteve praticamente estável na comparação mês a mês 

e com isso tivemos fechamento nas inflações implícitas, mas que ainda se mostram 

bastante pressionadas. 

As LFTs (títulos pós-fixados) apresentaram relevante alta nos vencimentos 

de 09/2023 para frente, concomitante com a redução drástica nas ofertas deste 
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ativo nos leilões semanais do Tesouro Nacional devido a estarem em um nível acima 

do patamar superior do planejado pelo Tesouro no PAF (Plano Anual de 

Financiamento). A menor oferta no mercado primário fez aquecer a demanda no 

mercado secundário, pressionando os spreads para cima e corrigindo a distorção 

que havia no vértice 03/2027.  

2.5 Renda Variável 

Em abril, o mercado acionário ignorou a abertura da ponta longa das curvas 

de juros decorrente de um ambiente global mais inflacionário e seguiu apostando 

em uma recuperação acelerada da atividade econômica no 2º semestre deste ano. 

Além disso, de maneira geral, os balanços corporativos referentes ao 1º trimestre de 

2021 têm surpreendido positivamente, o que adicionou ânimo aos principais índices 

mundiais no período.  

Diante deste cenário, grande parte dos principais índices acionários globais 

fecharam o mês de abril no campo positivo. Nos EUA, Nasdaq e S&P500 renovaram 

suas máximas históricas ao subirem 5,40% e 5,24%, respectivamente. Na Zona do 

Euro, o principal destaque positivo veio do índice francês, CAC, que subiu 3,33%. Já, 

na Ásia, os índices de Hong Kong e Shangai, na China, subiram 1,22% e 0,14%, 

respectivamente, enquanto no Japão, o índice Nikkei recuou 1,25%. 

Em âmbito doméstico, o Ibovespa, seguiu o movimento global mais positivo, 

refletindo o bom desempenho dos preços das commodities no mercado 

internacional, que seguem beneficiando empresas brasileiras exportadoras. O índice 

subiu 1,94% e encerrou abril nos 118.894 pontos. Setorialmente, os melhores 

retornos vieram de “Siderurgia” (+19,47%) e “Mineração” (+10,88). No entanto, 

com o avanço da vacinação no país, segmentos como “Educação” e 

“Aéreo/Transportes” muito afetados pelas restrições de mobilidade, também 

apresentaram bom desempenho e subiram 3,84% e 2,80% respectivamente. Na 

ponta oposta, “Serviços Financeiros” (-5,60%) e “Shoppings Centers” (-5,17%) 

tiveram os piores retornos. 
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3 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 

Os recursos do Fundoprev Civil e do Fundoprev Militar estiveram aplicados, 

em abril de 2021, como discriminado neste capítulo. 

3.1 Conforme a Resolução CMN nº 3.922/2010 

Os recursos dos fundos estão aplicados em conformidade com os 

enquadramentos dos artigos 7º, 8º e 9º-A da Resolução CMN nº 3.922/2010, bem 

como com a PAI 2021, que decorre dela. As Tabelas 1 a 3, bem como o Gráfico 1 

demonstram esses dados. 

Tabela 1 - Aplicação dos recursos conforme Resolução CMN nº 3.922/10 – Fundoprev Civil 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Tabela 1 - Aplicação dos recursos conforme Resolução CMN nº 3.922/10 – Fundoprev Civil - Continuação 

 

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

Tabela 2 - Aplicação dos recursos conforme Resolução CMN nº 3.922/10 – Fundoprev Militar 

 
 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Tabela 2 - Aplicação dos recursos conforme Resolução CMN nº 3.922/10 – Fundoprev Militar - Continuação 

  
 

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

Tabela 3 - Aplicação dos recursos conforme Resolução CMN nº 3.922/10 – Fundoprev Consolidado 

 
 Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev  
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Tabela 3 - Aplicação dos recursos conforme Resolução CMN nº 3.922/10 – Fundoprev Consolidado - 
Continuação 

 

 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Gráfico 1 - Aplicação dos recursos conforme Resolução CMN nº 3.922/10 – Fundoprev Consolidado 

 

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

 

3.2 Por Instituição Financeira 

As alocações em instituições financeiras estão discriminadas por valor e por 

percentuais na Tabela 4 e Gráfico 2. 

Tabela 4 - Alocação de recursos por Instituições Financeiras - Por valor e percentual 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Gráfico 2 - Alocação de recursos por Instituições Financeiras - Por percentual 

 

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

 

3.3 Por Índice de Referência 

As aplicações são discriminadas também por índice de referência, conforme 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Fundo de Investimentos por índices de referência para o mês 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Tabela 5 - Fundo de Investimentos por índices de referência para o mês - Continuação

 

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

4.1 Meta de Rentabilidade 

O resultado para o IPCA no mês de abril contribuiu para a Meta de 

Rentabilidade da carteira de investimentos do Fundoprev em 0,638%, 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 6 e 7 e Gráfico 3. 

Tabela 6 - Indicadores de Abril de 2021 

 

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

 

Tabela 7 - Indicadores de 2021 – Mensal e Acumulado 

 

   Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Gráfico 3 - Indicadores 2021 - Acumulado 

 

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

 

A evolução do desempenho da carteira dos fundos em relação às suas metas 

históricas, considerando os dados desde a implementação dos Fundoprev’s com 

seus respectivos aportes é demonstrada nos Gráficos 4 e 5. 

Gráfico 4 - Evolução histórica da meta/rentabilidade 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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Gráfico 5 - Percentuais acumulados - Desde o início do Fundoprev Civil e Militar 

 
 

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

 

4.2 Índices de Referência 

Na Gráfico 6, demonstra-se o desempenho do mês de abril dos indicadores 

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

percentuais alcançados pelos índices não está considerada a taxa de administração 

que integra os fundos. 

Observa-se que o desempenho dos fundos em abril ficou acima da maioria 

dos indicadores analisados, que nenhum indicador apresentou desempenho 

negativo, e que os índices de curtíssimo prazo, assim como os de taxa real de longo 

prazo e geral, não tiveram desempenho que atingissem a meta de rentabilidade, já o 

índice pré-fixado de longo prazo o IDkA IPCA2A e o Ibovespa, desempenharam 

acima da rentabilidade auferida pelos Fundoprev’s. 
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Gráfico 6 - Índices - Abril de 2021 

 

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

Já no acumulado do ano, conforme Gráfico 7, observa-se um cenário 

diferente do mensal, onde nenhum indicador consegue entregar nem o IPCA, 

tampouco a meta de rentabilidade, destaque negativo para os índices de Renda Fixa 

de longo e médio prazos. 

Observa-se ainda que as rentabilidades dos Fundoprev’s são maiores que a 

média de desempenho dos indicadores comparativos. 
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Gráfico 7 - Índices - Acumulados 2021 

 

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

4.3 Por Segmento 

A rentabilidade por segmento – Renda Fixa ou Renda Variável - dos Fundos 

Capitalizados obtidos em abril de 2021 são apresentados no Gráfico 8, podendo se 

observar o equilíbrio entre eles no mês. 

Gráfico 8 - Rendimentos - Abril 2021 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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A rentabilidade dos fundos de investimentos aplicados nos artigos 8º e 9º-

A da Resolução CMN nº 3.922/2010 estão discriminados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Fundos de Investimentos - Resolução CMN nº 3.922/10 – Arts. 8º e 9º-A 

 

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

 

  



Relatório Fundoprev  Abril 2021 
 

 
Página 23 de 32 

 

5 RENDIMENTOS 

Para ilustrar a evolução os rendimentos no mês de abril, elaborou-se uma 

análise gráfica, conforme Gráfico 9, que evidencia o comportamento da carteira 

nesse período, demonstrando a volatilidade percebida no mês. 

Gráfico 9 - Cotas diárias do Fundoprev para o mês 

 

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

Os rendimentos dos Fundos Capitalizados obtidos no ano de 2021 constam 

na Tabela 9, mensalmente discriminados. 

Tabela 9 - Rendimentos 2021 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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6 EVOLUÇÃO DO FUNDOPREV 

6.1 Por Patrimônio 

A evolução patrimonial dos Fundos Previdenciários de Capitalização dos 

Servidores do Estado do Rio Grande do Sul está discriminada na Tabela 10. Verifica-

se, no Gráfico 10, que o Fundoprev Civil corresponde a 80% do total dos recursos 

investidos. 

Tabela 10 - Evolução do patrimônio líquido do Fundoprev Civil e Militar 

 

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

Gráfico 10 - 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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6.2 Por Rendimentos 

Na Tabela 11 relacionaram-se os rendimentos acumulados pelos 

Fundoprev’s desde sua instituição. 

Tabela 11 - Rendimento - 2012 a 2021 

 

Fonte - Valores de acompanhamento da Diretoria de Investimentos do IPE Prev 
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7 GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Pode-se conceituar risco de um investimento como a probabilidade 

estatística da não realização do retorno esperado para ele, ou seja, é a chance de não 

ganhar no futuro aquilo que se esperava no momento em que se decidiu fazer a 

aplicação. 

Os investimentos dos recursos do Fundoprev, como toda aplicação 

financeira, estão expostos a alguns riscos, mapeados e discriminados anualmente na 

PAI, como por exemplo: de crédito, de liquidez, de mercado, de terceirização, legal, 

e operacional. A gestão de investimentos tem como objetivos, entre outros, mapear, 

gerenciar e buscar dirimir esses riscos, a fim de tornar seus impactos mínimos aos 

resultados dos investimentos. 

7.1 De Crédito 

O Risco de Crédito está relacionado à possibilidade de perda resultante da 

incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de 

empréstimos, contrapartes de contratos ou emissões de títulos; é aquele em que há 

a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição que 

emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e contratadas. 

Pretende-se amenizar este risco por meio de análise dos documentos de 

credenciamento das instituições financeiras, dos administradores e gestores dos 

ativos investidos, a fim de analisar o histórico de capacidade de pagamento, 

dirimindo assim a probabilidade de default.  

7.2 De Liquidez 

O Risco de Liquidez está relacionado à disponibilidade do ativo para 

conversão em dinheiro. Pode ser separado em dois tipos: risco de liquidez de fluxo 

de caixa e risco de liquidez de mercado. 

No contexto previdenciário, poderia ser entendido como uma eventual 

dificuldade do Fundoprev fazer frente às suas obrigações previdenciárias, que é 

atenuada por meio de análise atuarial e observação recorrente da liquidez dos 

investimentos. 

7.2.1 De Fluxo de Caixa 

O Risco de Liquidez de Fluxo de Caixa está relacionado à possibilidade de 

descasamento entre os ativos e passivos, no que tange ao seu diferimento de prazo. 
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Esse risco está majoritariamente presente nos nossos fundos com liquidez 

comprometida e a reversão desse quadro deverá vir com a liquidação destes, o que 

está sendo buscado pelo Instituto, diante dos gestores e administradores dos 

fundos. 

Além disso, para atenuar o risco de descasamento entre os vencimentos de 

ativos e de passivos do Fundoprev, está sendo licitado um sistema que propiciará 

uma melhor gestão de ativos e passivos por meio da metodologia de Gerenciamento 

do Ciclo de Vida de Aplicações (também conhecida como ALM - Application Lifecycle 

Management). 

7.2.2 De Mercado 

O Risco de Liquidez de Mercado ocorre quando um ativo está com baixo 

volume de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador 

está disposto a pagar (oferta de compra) e o que o vendedor gostaria de vender 

(oferta de venda). 

Esse risco é reduzido pela análise prévia dos ativos, cuidando para que a 

liquidez escolhida faça frente às eventuais necessidades do fundo. 

7.3 De Mercado 

O Risco de Mercado está relacionado à possibilidade de desvalorização de 

instrumentos financeiros, em decorrência de mudanças futuras nas condições de 

mercado, tais como corrente de variação nas taxas de juros, nas taxas de câmbio, nos 

preços de ações ou nos preços de mercadorias. O risco de mercado está presente nas 

operações ativas e passivas.  

Esse risco é mitigado pela diversificação dos tipos de investimentos, 

visando à redução do impacto dos investimentos pela volatilidade do mercado.  

São realizadas reuniões semanais da Coordenação de Investimentos e 

Aplicações - CIA para adequação da diversificação dos investimentos, assim como o 

acompanhamento de seus retornos, de suas volatilidades, de seus Valores em Risco 

(Value at Risk – VaR) – em que se verifica uma estimativa de perda máxima potencial 

de um ativo –, e de seus Índices de Sharpe (IS) – em que se verifica a 

representatividade de retorno para um risco tomado. 

A Tabela 12 demonstra o retorno, a volatilidade, o VaR e o IS percebidos no 

mês para os ativos que compõem a carteira dos Fundoprev’s. 
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Tabela 12 - Risco de mercado 

 

Fonte – Sistema Quantum 
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Dos dados apresentados na Tabela 12, é importante destacar que a 

Volatilidade 12 meses apresentada pelo fundo Rio Bravo deve-se ao histórico do FII 

não estar disponível em todos os meses na plataforma utilizada, causando distorção. 

A queda acentuada de -83,64% da Rentabilidade 12 meses do Fundo IMA-B 1000 

deve-se à redução das cotas, uma vez que o mesmo está em processo de liquidação 

e as devoluções de valores aos cotistas estão sendo realizadas por meio de 

amortizações, de sorte que a rentabilidade aqui apurada não representa a realidade 

do fundo. 

7.4 De Terceirização 

O Risco de Terceirização está relacionado à possibilidade de má 

administração e/ou gestão dos investimentos em virtude da terceirização total ou 

parcial da gestão dos investimentos.  

Apesar de atualmente o Instituto realizar gestão própria dos investimentos 

do Fundoprev, é importante esclarecer que essa gestão se trata da definição dos 

percentuais de cada benchmark pretendido. Então o risco de terceirização está 

presente, visto que a carteira é composta por fundos com gestores próprios. 

Dessa forma, a mitigação deste risco é dada por meio da análise de 

documentos de administrador e gestor dos ativos no credenciamento, conforme as 

regulações e legislações pertinentes, e ainda por meio da verificação do 

desmembramento dos ativos encontrado no Relatório de Lastros. Esse relatório 

examina os ativos internos de cada fundo da carteira até que se encontre o ativo 

final, e verifica se o gestor está terceirizando a gestão do fundo conforme o 

regulamento adotado. É minorado também por meio do acompanhamento dos 

desempenhos individuais dos ativos em reuniões semanais do CIA. 

7.5 Legal 

O Risco Legal está relacionado à possibilidade de perdas decorrentes de 

multas, penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e 

controle, bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos 

judiciais ou administrativos. 

Esse risco pode ser diminuído pelo acompanhamento dos regulamentos dos 

fundos, bem como pelo acompanhamento das regulações das legislações dos 

investimentos dos RPPS. 
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7.6 Operacional 

O Risco Operacional está relacionado à possibilidade de haver erro humano 

ou falha de equipamentos, programas de informática ou sistema de 

telecomunicações imprescindíveis ao funcionamento de determinado sistema. 

Esse risco é mitigado pelo mapeamento e manualização dos processos da 

Diretoria de Investimento, bem como pela constante e permanente capacitação dos 

servidores envolvidos na atividade de gestão de ativos, dos membros dos Comitês 

de Investimentos, dos Conselhos de Administração e Fiscal, além do emprego de 

sistemas eletrônicos de gerenciamento da carteira, que possibilitem um 

acompanhamento robusto e tempestivo das aplicações. 
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8 PARECER DO GESTOR DE RECURSOS 

Da análise do relatório, depreende-se que o mês de abril foi positivo, tanto 

para o Fundoprev Civil quanto para o Fundoprev Militar, que tiveram desempenho 

de 157% e 169%, respectivamente, relativo à meta de rentabilidade do mês, quase 

eliminando os efeitos das rendimentos negativos acumulados desde o início do 

exercício. 

Percebe-se, ainda, que houve equilíbrio de rentabilidade entre os ativos de 

Renda Fixa e Renda Variável e que o desempenho do Fundoprev frente aos 

benchmarkings demostra que a carteira está bem equilibrada e diversificada entre 

os tipos de ativos. 
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