
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         Mais Valia Consultoria Ltda – CNPJ 22.687.467/0001-94 – (21) 99614-6774 / (21) 99739-9777                                                                                                                                                                            Página 1 de 10 
      www.maisvaliaconsultoria.com.br –  Rua General Artigas, 232 / Loja 301 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.441-140 

 

 

 

 

 

 

PRUDENPREV 
 

Relatório do 1º Semestre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         Mais Valia Consultoria Ltda – CNPJ 22.687.467/0001-94 – (21) 99614-6774 / (21) 99739-9777                                                                                                                                                                            Página 2 de 10 
      www.maisvaliaconsultoria.com.br –  Rua General Artigas, 232 / Loja 301 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.441-140 

 

 
Este relatório objetiva apresentar a evolução patrimonial e os principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros do PRUDENPREV, no 1º 
semestre de 2021 em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão, e a vigência do contrato de consultoria de investimentos firmado 
com a MAIS VALIA Consultoria e apresentado a seguir. 
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Em 30/06/2021 a carteira de investimentos do PRUDENPREV alcançou o valor de R$ 423.870.432,57 apresentando assim um crescimento nominal de 5,30% 

em relação a carteira no valor de R$ 402.524.418,45 em 31/12/2020. Suas posições estão respeitando os limites definidos nos artigos da Resolução 3.922/10.   
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No tocante a distribuição dos recursos, assim como por gestores, o PRUDENPREV vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de 

investimentos de apenas 5 gestores, mas mesmo assim, implementando uma boa gestão no tocante a diversificação dos índices de referência dos 

investimentos realizados. 
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A rentabilidade nominal do semestre em análise foi positiva em 1,70% frente a uma meta atuarial de 6,49%, ainda refletindo os impactos  e desdobramentos 

decorrentes da Pandemia do COVID 19  que é, o que a teoria e literatura denominam de “Risco Sistemático ou Conjuntural”. Este resultado insatisfatório 

continua tendo como pano de fundo o cenário que descrevemos a seguir. 

Ao fim deste semestre, a pandemia continuou a ser elemento importante e ainda presente no radar dos Países e com a boa notícia da sequência do avanço 

de sua aplicação na população mundial. Entretanto, entendemos, ouvindo os especialistas de que é necessária a aplicação de vacinas nas populações de 

todos os países do planeta a fim de evitar variantes que possam fazer a pandemia ressurgir sob novos aspectos de resistência viral às atuais vacinas em uso. 

Este é um ponto a ser observado pois traz fortes influências sobre o ambiente econômico global. No caso do Brasil temos vacinas sendo aplicadas em um 

ambiente onde observamos aspectos políticos misturados a todo o processo de enfrentamento, condução, produção, aquisição das vacinas que estão 

configurados, explicitamente, na Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI da COVID instalada no âmbito do Senado Federal.  
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Tal fato alimenta e traz significativa instabilidade política econômica com troca de ministros da saúde, das forças armadas, bem como dos questionamentos 

quanto a presença de oficiais militares na condução de Ministérios e empresas públicas promovidas pelo atual Governo. Ainda no campo político tivemos no 

semestre verdadeiras “reviravoltas” em entendimentos anteriores com relação a Operação Lava- Jato e, especificamente, em relação ao ex-presidente Lula. 

No cenário macroeconômico, nos preocupam, principalmente, os seguintes aspectos com forte influência, no médio prazo sobre os mercados: (a) a situação 

das contas públicas, ainda mais sobrecarregadas pela retomada, ainda que em menor volume e maior fiscalização, do auxílio emergencial aos brasileiros 

menos assistidos em termos de renda e com a postergação de compromissos fiscais concedido a pequenas e médias empresas, (b) a proposta de reforma 

tributária enviada, pelo Ministério da Economia, ao Congresso sendo colocada como um “teste” e que, assim, será amplamente modificada e se distanciado 

dos reais pontos que devem ser modificados para que possa, realmente, contribuir para ajudar no processo de recuperação econômica e redução do 

desemprego; (c) as suspeitas do mercado com relação a permanência de ministros e equipe econômica diante de algumas ações incisivas do Poder Executivo 

em empresas de economia mista e de grande participação no mercado e índice de ações; (d) as disputas políticas “veladas”, porém antecipadas mirando a 

sucessão presidencial apenas em 2022; (e) o forte crescimento da inflação medida pelo IPCA. Com dificuldade de estabelecimento de expectativas confiáveis, 

notadamente com relação ao processo de elevação dos juros básicos da economia, expressado na Taxa SELIC, em que o COPOM inverteu a trajetória de 

queda, no mês de março de 2021 com as sucessivas elevações, no 1º semestre de 0,75 pontos percentuais na taxa vigente no final de 2020. Diante da 

velocidade da evolução dos preços, podemos até esperar elevações de 1 ponto percentual nas reuniões a partir de agosto de 2021. (f) Diante destes aspectos 

de taxas de juros, em elevação, mas baixa para os padrões brasileiros, e que acumulo de incertezas pelos agentes de mercado, a busca por maiores prêmios 

de risco tende a crescer e os mercados se mostram com maior volatilidade e resultados insatisfatórios, notadamente, no segmento de renda fixa. (g) No 

cenário externos nos preocupa a alavancagem dos investidores diante da manutenção prolongada das taxas de juros próximas de zero nos EUA e Europa, 

combinadas com a artificialidade dos estímulos de compra de ativos pelos Bancos Centrais e desarrumação do sistema produtivo mundial pela pandemia que 

dominou o mundo em 2020. (h) No segmento de renda variável o IBOVESPA fechou o semestre no campo positivo com valorização de 6,54%. Entretanto, 

pela alavancagem deste segmento, no Brasil e no exterior, com a busca de maiores riscos para melhores resultados dos investimentos, aliada ao aumento de 

“novos” investidores neste segmento nos traz preocupação quanto a perspectiva de manutenção de que recordes de rentabilidade sejam, sucessivamente, 

batidos no ambiente de instabilidades descrito acima. (i) A não precificação nos ativos de uma crise hídrica que ganhou preocupação dos especialistas no 1º 

semestre e que tem potencial para impactar, negativamente, o ambiente de recuperação econômica no 2º semestre de 2021. Com este pano de fundo, tanto 

no cenário interno como no externo, que embasaram nossas sugestões de estratégias alvo para a política de investimentos do PRUDENPREV a ser executada 

em 2021, e que ainda se fizeram presentes neste semestre e que, em nossas expectativas permanecerão presentes no médio prazo, que pautaremos nossas 

ações de consultoria de investimentos futuras. 

  

http://www.maisvaliaconsultoria.com.br/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         Mais Valia Consultoria Ltda – CNPJ 22.687.467/0001-94 – (21) 99614-6774 / (21) 99739-9777                                                                                                                                                                            Página 8 de 10 
      www.maisvaliaconsultoria.com.br –  Rua General Artigas, 232 / Loja 301 – Leblon – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.441-140 

 

 

 
 

Os riscos da carteira de investimentos do PRUDENPREV, neste semestre, permanecem afetados pelo cenário político-econômico na medida em que segue o 

cenário de oscilações positivas das cotações das ações e, no segmento de renda fixa, em variações majoritariamente negativas, dos preços dos ativos de 

emissores públicos e privados. Dessa forma, a volatilidade da carteira (risco de mercado) foi de 5,09%. No tocante ao risco de crédito na medida em que há 

uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais (59% no fechamento do semestre), 

também podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. Nos demais fundos, com eventual presença de títulos de emissores privados, os 

gestores selecionados têm severos critérios de avaliação para a sua inclusão ou exclusão na carteira de investimentos dos fundos investidos pelo 

PRUDENPREV notadamente neste momento de elevação das incertezas e desempenho das empresas emissoras, diante dos desafios que elas enfrentarão no 

cenário prospectivo da presença dos efeitos do coronavírus. 
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A situação ao término do semestre evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), ficou demonstrado o 

cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2021. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:   

A rentabilidade insatisfatória que o PRUDENPREV apresentou em relação a sua meta atuarial no 1º semestre de 2021, nos parece bastante desafiadora para 

ser recuperada ao longo do ano, mas ressaltamos que este foi um semestre em que o mundo, Brasil incluído, se manteve sob o espectro da pandemia e suas 

variações. Entretanto, convocamos os gestores do PRUDENPREV que olhem para um período maior, no tocante a sua meta atuarial, pois assim ela tem de ser 

buscada: no longo prazo.  Ressaltamos a maior necessidade de diversificação dos investimentos e gestores ao longo do 2º semestre de 2021 diante de uma 

taxa SELIC hoje no patamar de 4,25% e uma meta atuarial projetada de, aproximadamente, 11%. Há uma política de investimentos para o ano de 2021 

vigente visando exatamente enfrentar este desafio, objetivando alcançar, ao final do ano de 2021, um resultado, no mínimo, de maior proximidade de sua 

meta atuarial, utilizando todas as alternativas de investimentos hoje previstas na Resolução 3.922/10.  

Cabe relembrar também, que deve ser observada a continuidade da expansão do conhecimento, inclusive em obediência a legislação em vigor, que vai exigir 

certificação de conselheiros e membros da diretoria, além das exigências já existentes, neste momento, para membros do comitê de investimentos. Cabe 

ressaltar que devam ser adquiridas e consolidadas as premissas do programa Pró Gestão. Dentro destes aspectos torna-se importante também que o 

PRUDENPREV busque maior agilidade de decisão para o aproveitamento de oportunidades de investimentos que devem surgir nos mercados diante dos 

aspectos aqui relacionados. 

Continuamos a disposição para participarmos de reuniões online e ao vivo, com dirigentes e conselheiros para análises e esclarecimentos, bastando apenas o 

seu agendamento conosco. 

 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021. 

 

Ronaldo Borges da Fonseca 
Economista – CORECON 1639 -1 – 19ª Região 
Consultor de Valores Mobiliários – CVM 
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