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COMUNICADO 

RPPS GUAPORÉ   

 

Diante dos recentes acontecimentos, os quais impactaram os mercados de forma negativa, 

ressaltamos que o avanço do Coronavírus e o embate do petróleo na OPEP são choques de curto 

prazo, os quais impactam momentaneamente as carteiras que detém renda variável em sua 

alocação. Contudo, sabendo que o preço das ações reflete os lucros das empresas no médio e 

longo prazo, prezamos pela cautela e pela paciência em um momento de volatilidade, não 

recomendando que se realize o prejuízo.  

A carteira do RPPS de Guaporé apresenta atualmente uma diversificação adequada, cujo 

resultado proporciona um perfil de risco compatível ao mercado, visto que investe a ampla maioria 

de seus recursos em renda fixa, com uma moderada exposição nas maiores volatilidades do 

mercado (4%) Ibovespa e 3% em IMA-B 5+. A carteira detém uma proteção de mais de 45% (IRF-

M 1 , IRF-M , IDKA 2 e IMA-B 5 e IPCA) inda apresenta uma boa concentração em IMA-Geral e IMA-

B com um equilíbrio entre os demais benchmarks. A soma desses fatores proporciona a carteira do 

RPPS a ter ganhos mesmo em momentos desfavoráveis, como o atual cenário. 

 Conforme a alocação disposta com os extratos de fevereiro, a rentabilidade acumulada do 

RPPS atingiu 0,26% no primeiro bimestre, enquanto a meta atuarial acumulada estimada para o 

mesmo período ficou em 1,42%, o que representa o alcance de 18,77% da meta. 

Dessa forma, para o momento sugerimos a manutenção da atual posição da carteira de 

investimentos, visto que, como salientado acima, contempla um equilíbrio com o perfil do RPPS os 

riscos que o mercado apresenta. Sendo assim ressaltamos que nesse momento de alta volatidade 

tanto para a renda variável como para a renda fixa não se realize o prejuízo.  

. Lembramos que a Referência está atenta ao mercado financeiro e, caso aconteça, no futuro 

entraremos em contato para qualquer eventual mudança na carteira de investimento 

Atenciosamente, 

Departamento Técnico de Investimentos 
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