PRUDENPREV
Relatório do 3º Trimestre de 2021

Nota: Este relatório objetiva apresentar a evolução patrimonial e os principais aspectos dos investimentos dos recursos finan ceiros do PRUDENPREV, no 3º trimestre 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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Cenário Econômico

Ao fim do mês de setembro, e deste 3º trimestre, a pandemia continuou a apresentar suas consequências que resumimos como sendo uma ampla
desarrumação dos sistemas mundiais de produção e distribuição de bens e serviços. Dentre os outros elementos importantes para o cenário
macroeconômico global destacamos a reaparição da “velha senhora”: a inflação que, diante de determinadas pré-condições ressurge, trazendo preocupações
e exigindo dos bancos centrais dos países, ações para neutraliza-la. Tecnicamente ela é conhecida como: aquele movimento de aumento geral dos preços e
perda do poder de compra da moeda.
No Brasil não foi diferente. Ao final deste 3º trimestre a inflação que, até então era considerada como passageira, e como apenas decorrente da
desarrumação das cadeias produtivas afetadas pela pandemia, mostrou-se em elevação e disseminada por vários grupos de produtos e serviços computados
pelo IPCA. O Banco Central, executando sua missão de guardião do Real, da política monetária e da meta de inflação, elevou os juros que, ao final do 3º
trimestre estava no nível de 6,25% ao ano.
Adicionalmente a este perigoso aspecto que traz maiores incertezas e elevação dos juros ambos inibidores do crescimento econômico e da redução dos
níveis de desemprego, temos também a piora dos perfis de dívida pública no Brasil, e da grande maioria dos países centrais na Europa e também dos Estados
Unidos.
Não podemos deixar de perceber também, a nível nacional, o aumento da presença no ambiente econômico da disputa eleitoral presidencial de 2022 e das
dificuldades de avanço nas propostas de reforma administrativa e tributária e que estes aspectos influenciam os mercados e as expectativas de seus
participantes.
Esse panorama, 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, ainda se fazem presentes neste momento, embora nenhum índice de renda fixa tenha se destacado como imaginado
anteriormente, o IBOVESPA esteja, ao final deste 3º trimestre, com rentabilidade acumulada negativa, e a exceção foi a confirmação de nossas expectativas
de apreciação do Dólar frente ao Real, e que assim trouxe resultados interessantes para aplicações sem hedge cambial nos fundos enquadrados no Artigo 9º
da Resolução 3.922/10.
De forma mais detalhada, recomendamos, para os meses finais de 2021 e o ano de 2022 uma concentração de recursos em, no máximo, 3 indexadores de
renda fixa, seleção mais criteriosa de gestores de renda variável, e o aumento de exposição ao segmento de investimento no exterior.
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Em 30/09/2021 a carteira de investimentos do PRUDENPREV alcançou o valor de R$ 425.609.555,92 apresentando assim um crescimento nominal de 5,58%
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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O PRUDENPREV vem mantendo a totalidade de recursos da carteira de investimentos, aplicados em fundos de investimentos das estratégias (artigos da Res
3922 e alterações posteriores) relacionadas no gráfico acima. Tal distribuição está adequada à execução de sua Política de Investimentos aprovada para o ano
de 2021.
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Da mesma forma que no ítem anterior, o PRUDENPREV vem mantendo a totalidade de recursos da carteira de investimentos aplicados em fundos de
investimentos indexados, e/ou que buscam replicar indexadores que estão em conformidade, com as diretrizes aprovadas na Política de Investimentos para o
ano de 2021.
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No tocante a distribuição dos recursos por gestores, o PRUDENPREV vem mantendo a totalidade de recursos de sua carteira de investimentos aplicados em
fundos de investimentos de apenas 5 gestores.

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Página 7 de 12

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Página 8 de 12

A carteira de investimentos do PRUDENPREV apresentou uma rentabilidade nominal no mês e acumulado no ano, de (-) 1,03% am e (-) 0,49% aa frente a
uma meta atuarial (IPCA + 5,45% aa) de 1,61% am e 11,22% aa, 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”. Resumidamente, tais resultados insatisfatórios, continuam se devendo
exclusivamente a uma conjuntura econômica mundial que penaliza tanto a renda fixa como a renda variável, devido a baixas taxas de juros, combinado com
inflação ascendente, provocando com isso taxas de juros reais negativas que acabam pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando
alavancagem demasiada e distorcida de preços.
:.
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Os riscos da carteira de investimentos do PRUDENPREV, ao final deste 3º trimestre, continuam significativamente impactados pelas incertezas
macroeconômicas nacionais e internacionais, refletidas nos índices e benchmarks dos fundos investidos. Não foram assumidos riscos de crédito adicionais
significativos com relação a carteira do trimestre anterior, de forma que a grande volatilidade dos indexadores, como reflexo do ambiente macroeconômico,
não permitiu maiores remanejamentos de posições, visto que tais movimentos poderiam potencializar as desvalorizações observadas. Ao final deste 3º
trimestre também, acreditamos ser o momento mais oportuno para ajustes técnicos nos fundos e indexadores investidos, e a investir, diante da perspectiva
de preparação da política de investimentos para 2022, do conhecimento de elementos básicos para a condução da política econômica pelo Banco Central,
bem como do conhecimento histórico do comportamento dos mercados em anos de eleições presidenciais no Brasil.
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A situação da carteira de investimentos do PRUDENPREV ao término do mês 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 a carteira de investimentos do PRUDENPREV continua apresentando em relação a sua meta atuarial nos 9 meses de 2021,
permanece como desafio para ser recuperada ao longo do ano, mas insistimos que este foi um período em que o mundo, Brasil incluído, se manteve sob o
espectro da pandemia e suas variações. Entretanto, mantemos nossa convocação dos gestores do PRUDENPREV para que olhem para um período maior, no
tocante a sua meta atuarial, pois assim ela deve ser buscada: no longo prazo. Ressaltamos também a maior necessidade de diversificação dos investimentos
e gestores ao longo do restante do ano de 2021 diante de uma taxa SELIC hoje no patamar de 6,25% aa, e uma meta atuarial projetada de, aproximadamente
11% aa. 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 2 aspectos: A observação da 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; E a
aquisição e consolidação das premissas do programa Pró Gestão, visando o aumento da eficiência e governança. Acreditamos que esses comportamentos,
irão proporcionar ao PRUDENPREV maior agilidade de decisão para o aproveitamento de oportunidades de investimentos que devem surgir nos mercados
diante dos aspectos relacionados nesse relatório.
Rio de Janeiro, 27/10/2021.

Ronaldo Borges da Fonseca
Economista – CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários – CVM
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