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Rio de Janeiro, 17 de Abril de 2017. 

 

 

 

Relatório do 1º Trimestre de 2017 

 

 

Este relatório tem por finalidade apresentar a evolução patrimonial e os principais 
aspectos dos investimentos dos recursos financeiros do PRUDENPREV, no 1º trimestre 
de 2017, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e o 
contrato de consultoria de investimentos. 

1- POSIÇÃO DE ATIVOS: Em 31/12/2016 o patrimônio líquido do PRUDENPREV 
era de 180.636.356,12. Ao final do 1º trimestre de 20117 atingiu o valor de R$ 
194.722.854,78 o que representou uma evolução de 7,76% e estava distribuído 
nos seguintes fundos de renda fixa e renda variável, conforme os artigos da 
Resolução 3.922/10: 
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2- ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: No 1º trimestre de 2017 os investimentos 
consolidados por artigos da Resolução 3.922/10 estavam compostos conforme 
a tabela abaixo e que demonstram o total enquadramento da carteira, 
conforme a legislação em vigor, e a política de investimentos definida para o 
ano em curso. Neste 1º trimestre não foram realizadas revisões ou alterações 
da política de investimentos 2017. 
 

 

 

3- ALOCAÇÕES: No tocante a distribuição dos recursos nos artigos da Resolução 
3.922/10 e por gestores de recursos temos as figuras abaixo. Até este 
momento o PRUDENPREV vem concentrando todos os seus recursos em 
fundos sob gestão e administração da Caixa Econômica Federal. Entretanto, 
esta política de baixa diversificação vai sofrer alterações nos próximos 
períodos, diante de manifestação de sua diretoria em iniciar relacionamento 
comercial e de gestão de recursos com instituições financeiras bancárias, de 
primeira linha, e com destaque no ranking das maiores instituições e que 
estejam estabelecidas no mercado financeiro brasileiro. 
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4- RENTABILIDADES: Neste 1º trimestre de 20117 as rentabilidades dos 
investimentos do PRUDENPREV foram bastante satisfatórias em consonância 
com a manutenção dos fundos presentes na carteira em 2016 e com aportes 
dos novos recursos naquelas alternativas que se mostraram com maiores 
perspectivas de retornos e, preferencialmente, acima da sua meta atuarial. A 
rentabilidade no trimestre foi de 5,05% que representa mais que o dobro da 
meta atuarial para o mesmo período. O superávit foi de 2,61 pontos 
percentuais acima da meta. Este resultado é muito bom no sentido de busca de 
resultado superior a meta para todo o ano de 2017 e também para enfrentar 
possíveis volatilidades no cenário econômico diante das incertezas políticas, no 
plano interno, bem como no externo, que estarão sendo monitoradas para a 
busca e manutenção de resultados positivos obtidos até este momento. 
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5- RISCOS: Os riscos da carteira de investimentos do PEUDENPREV são bem 
baixos, principalmente no tocante aos riscos de crédito na medida em que, 
aproximadamente, 71% dos recursos estão investidos em fundos com carteiras 
formadas exclusivamente por títulos públicos federais. Nos demais fundos, com 
presença de títulos de emissores privados, a CAIXA tem severos critérios de 
avaliação para a sua inclusão na carteira de investimentos dos fundos 
investidos pelo PRUDENPREV. Quanto ao risco de mercado ressaltamos que 
este é o que em menor grau, pode ser gerenciado, e assim, aproximadamente, 
13,3% dos recursos financeiros do PRUDENPREV estão em fundos com baixa 
volatilidade, de forma mais constante, que são os chamados “fundos DI”. Os 
fundos de carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais, 
citados anteriormente, tem mais volatilidade, notadamente os de maior 
duração. Os 3,65% da carteira no segmento de renda variável são passíveis de 
maiores volatilidades pelo próprio perfil deste segmento, notadamente, em 
ambiente de instabilidade política como a que atravessa o Brasil neste ano. No 
tocante ao risco de liquidez, o PRUDENPREV apresenta apenas 1,30% dos seus 
recursos com carência para os próximos anos, por serem recursos aplicados 
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com esta restrição e também o percentual de 0,54% em um fundo imobiliário 
que tem baixa liquidez, caso seja manifestada intenção de resgate.  
 

 

 
 

 
6- CONSIDERAÇÕES: Notamos pelos dados apresentados que a carteira do 

PRUDENPREV está com um ótimo retorno neste trimestre mas que podem ser 
feitos alguns ajustes que visam a obtenção de resultados mais satisfatórios em 
relação a sua meta atuarial diante de alguns aspectos conhecidos e 
consolidados da nossa economia, principalmente quanto a queda da taxa SELIC 
e dos índices de inflação para o ano em curso que após muitos anos ficará 
dentro da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. 
Desta forma e diante da do quadro de instabilidade política que o Brasil 
enfrenta acreditamos que algumas oportunidades de investimentos podem 
surgir no cenário dos próximos meses.  
Nossas recomendações recaem sobre a redução de recursos aplicados em 
“fundos DI”, que tem apresentado menor rentabilidade e maior risco, por 
terem títulos privados em suas carteiras de investimentos, em favor de 
aplicações em fundos formados exclusivamente por títulos públicos federais 
que tem se mostrado bem mais rentáveis e com um risco de crédito muito 
inferior. 
Faremos este acompanhamento e a sugestão de realocação, no curto prazo, e 
em momentos que identificarmos tais oportunidades.  
Recomendamos assim que sejam aprovados limites de redução de 50% dos 
recursos hoje investidos nos Fundos CIXA Referenciado DI e Fundo CAIXA Mega 
DI para estas futuras realocações em fundos do artigo 7º, Inciso I, b. Como 
sempre destacamos, por dever de ofício, que tais realocações também podem 
ser feitas para a aquisição direta de títulos públicos federais que tem menores 
custos em relação aos fundos com carteiras formadas por eles, que são 
facilmente adquiridos, acompanhados e valorizados pelo sistema de controle 
que a consultoria disponibiliza ao PRUDENPREV. 
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Por fim, por solicitação da diretoria do PRUDENPREV, estamos realizando 
estudos em fundos de investimentos dos Bancos Bradesco, Santander e do 
Brasil para busca de novos parceiros e alternativas de investimentos que 
agreguem valor a gestão e resultados com uma boa relação risco/retorno junto 
a eles. 
 
Atenciosamente, 

     

      Ronaldo Borges da Fonseca 

     Economista – CORECON 1639-1 - 19ª Região 

        CVM- Consultor de Valores Mobiliários 


