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ATA - “SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA” 
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA PBPREV 

2021 
 
 

Data e local de realização 
 

 Virtual, através do Google Meet. 
 

 Quinta-feira, 20 de julho de 2021. 11h00min. 
 

Quorum 
 

 José Antônio Coêlho Cavalcanti – Presidente da PBPREV; 

 Frederico Augusto Cavalcanti Bernardo – Membro; 

 Regina Karla Batista Alves – Membro; 

 Luiz Carlos Júnior – Membro; 

 Thiago Caminha Pessoa da Costa – Membro.  

 

ORDEM DO DIA 
 

 Apresentação dos resultados dos investimentos de JUNHO de 2021. 

 Discussão do cenário econômico. 

 Decisão sobre os investimentos. 

 

 

De início, verificou-se ter atingido o quórum regimental exigido no Decreto 

Governamental 37.063/2016 para realização da presente reunião. 

 

Inaugurados os trabalhos, o Presidente da PBPREV cumprimentou os 

presentes, passando a palavra à Gestora de Investimentos da PBPREV, Regina Karla, 

expôs o Relatório de Investimentos referente a JUNHO de 2021, trazendo as 

rentabilidades obtidas pela PBPREV em sua carteira de investimentos. 

 



O mês de JUNHO, teve retorno positivo, abaixo do esperado. Esse 

resultado influenciou muito as rentabilidades dos investimentos do RPPS, com isso, dos 

19 fundos que a PBPREV possuía no fechamento do mês, apenas 6 registraram 

resultados negativos. 

A tendência de valorização cambial brasileira tem persistido. O dólar fechou o 

mês de junho em queda de 4,40%, cotado a R$ 4,97. O fluxo de recursos para países 

emergentes continua à medida que a taxa de juros destes países se eleva, enquanto os 

estímulos fiscais e monetários nas economias desenvolvidas são mantidos. 

Os fundos BB AÇÕES ESG e BB AÇÕES ESG GLOBAIS investem em BDRs, 

que são certificados, comercializados na bolsa brasileira (B3), mas que tem lastro em 

ações de grandes empresas de escala mundial, como Nike, Coca-cola, Apple, Micrsoft, 

entre outras. Outra característica destes ativos é o fato de sofrerem a influência do dólar 

em sua rentabilidade. Com a queda do dólar frente ao real no mês de junho, estes 

fundos apresentaram rentabilidades negativas. 

Os fundos BB IMA-B5 e BB IDKA 2 A investem em títulos públicos federais 

atrelados à inflação. A diferença entre os dois fundos é na duration das suas carteiras, 

sendo no caso do IMA-B5 títulos públicos de prazo de vencimento inferior a cinco anos 

e IDKA 2 A, prazo médio de carteira constante em dois anos. Conforme destaque da 

curva de juros do Brasil, durante o mês de junho, percebemos um estresse justamente 

nos vértices de atuação destes dois fundos. 

Conforme destaque da curva de juros do Brasil, durante o mês de junho, 

percebemos um estresse justamente nos vértices de atuação destes dois fundos. 

O rendimento líquido total obtido no mês ficou POSITIVO no valor R$ 
273.690,46 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e seis 

centavos), ou seja, houve um GANHO FINANCEIRA no período.  

Neste jaez, a carteira de investimentos da Paraíba Previdência - PBPREV 

encerrou JUNHO de 2021 com R$ 644.227.040,08, resultado dos aportes nos fundos 

Financeiro e Capitalizado, na média a rentabilidade da carteira do RPPS foi de 0,04%. 

A meta atuarial foi 0,98% e o retorno ficou em 0,04%, a rentabilidade 

referente ao acumulado do ano de 2021 é de 0,55% contra uma meta atuarial de 

6,50%, o que significa dizer que a PBPREV atingiu 8,44% da meta atuarial até o 

fechamento do mês de junho.  

Dado o cenário geral, é importante destacar que neste momento de maior 

incerteza, a orientação é manter recursos investidos em ativos descorrelacionados, que 

apresentem comportamentos distintos, evitando maiores perdas em momentos de 

eventuais baixas no mercado financeiro. 



  Acreditamos que 2021 seja novamente um ano difícil para o atingimento 

da meta atuarial, por isso a grande necessidade de diversificar os investimentos da 

carteira, aplicando em ativos descorrelacionados. 

 

Encerramento 

 

Finalizada a reunião eu, Thiago Caminha Pessoa da Costa, servidor 

público estadual, lavrei a presente ata, dispensando a assinatura em virtude do ambiente 

virtual. 
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