
 

 

 

 

RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV - 1º TRIMESTRE 2018 
 
 
MERCADO FINANCEIRO 
 
Juros  

 

A queda das taxas de juros tem feito com que o inves�dor brasileiro se movimente cada vez mais,                  
optando por correr maior risco na busca por melhores rentabilidades. E isso pode ser observado na                
indústria de fundos, que registrou pela primeira vez um aumento de captação no segmento de ações                
e mul�mercados em comparação com os fundos de renda fixa. 
 
De acordo com a Anbima (Associação Brasileira das En�dades dos Mercados Financeiros e de              
Capitais), a captação líquida da indústria no primeiro trimestre de 2018 foi de R$ 49,9 bilhões, sendo                 
R$ 42,1 bilhões de fundos mul�mercados e de ações, contra R$ 5,8 bilhões de par�cipação dos                
fundos de renda fixa. 
 
Favorecidos pelo Ibovespa, os fundos de ações se destacaram no primeiro trimestre. “O ambiente              
macroeconômico nacional e internacional permanece posi�vo para as ações. No Brasil a inflação está              
sob controle, os juros estão em patamares historicamente mais baixos e ainda, vemos um ambiente               
internacional benigno que deve con�nuar favorecendo a economia – e isso deve refle�r no              
desempenho das empresas e no mercado de capitais como um todo”, explica Carlos André,              
vice-presidente da Anbima. 
 
O mesmo acontece com os fundos mul�mercados. Para o execu�vo, o desempenho apresentado foi              
muito bom e repe�u a boa performance do 1º trimestre do ano passado, em que todas as categorias                  
�veram um desempenho superior ao índice IMA-S, destacando-se os fundos mul�mercado livre e             
mul�mercado macro. “Esse desempenho reflete condições macro favoráveis e, apesar do ano            
eleitoral poder trazer mais vola�lidade, pode significar uma oportunidade”, diz. 
 
Apesar da maior parcela do patrimônio líquido da indústria ainda permanecer no segmento de renda               
fixa, houve uma queda de 3 pontos percentuais em comparação com 2017 e, para Carlos, a migração                 
desses fundos para os de maior risco tem se mostrado uma tendência que veio para ficar. “O                 
crescimento dos inves�dores está relacionado ao ambiente macroeconômico. Ele favorável, acaba           
propiciando um ambiente vantajoso pra que os inves�dores busquem alterna�vas contra           
inves�mentos mais tradicionais que deixaram de ser atra�vos com a queda dos juros”, explica. 
 
Dentre os fatores que favorecem esse cenário de mudança, Carlos cita a educação financeira, a               
processo de distribuição de fundos e as novas tecnologias que aproximam os inves�dores da              
indústria. 
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Câmbio 

 

Mais dólares saíram do que entraram no país, pelo segundo mês seguido. Em março, o saldo nega�vo                 
ficou em US$ 3,940 bilhões, depois de registrar saída líquida (descontada a entrada) de US$ 1,454                
bilhão, em fevereiro, de acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados hoje (4). 
 
Mesmo com os resultados de fevereiro e março, no fluxo cambial do primeiro trimestre o saldo ficou                 
posi�vo em US$ 2,669 bilhões, contra US$ 1,969 bilhão, registrado em igual período de 2017. O                
resultado posi�vo no primeiro trimestre ocorreu por conta do superávit registrado em janeiro de US$               
8,063 bilhões. 
 
Em março, o fluxo financeiro (inves�mentos em �tulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e                
inves�mentos estrangeiros diretos, entre outras operações) ficou nega�vo em US$ 10,472 bilhões. No             
primeiro trimestre, o resultado nega�vo chegou a US$ 9,761 bilhões. 
 
Já o fluxo comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações) ficou posi�vo              
em US$ 6,532 bilhões, em março, e em US$ 12,430 bilhões, no primeiro trimestre. 
 
 
CENÁRIOS E PROJEÇÕES  

Fonte: Relatório Focus - BCB de 29/03/2018) 
 
 
 

 
 

D4Sign #d56d1cd3-9191-4ca0-b968-5560fc73932f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 
 
 

 
CARTEIRA DO RPPS  
 
CNPJ:  11.328.882/0001-35 
Nome Fundo de Inves�mento: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS 
Tipo de A�vo: FI 100% �tulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa 
Ins�tuição: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM - CNPJ: 30.822.936/0001-69 
Co�sta: RPPS, EFPCs, FI e FICFI exclusivos das EFPC 
Obje�vos do Fundo: Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tít. Púb. Fed. em suas                 
carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1. 
Despesas: Tx. admin. do FIC 0,10% a.a. Os FIs inves�dos poderão cobrar tx. admin. de até 0,20 %a.a.                  
Não há tx. de performance, de ingresso ou de saída  
Código Mnemônico: 0962509F063 
Início do Fundo: 08/12/2009 
Código/Tipo ANBIMA: 239003 - Renda Fixa Indexados  
Tributação: Conforme Legislação Fiscal Vigente 
Cota de Aplicação: D + 0  
Cota de Resgate: D + 0  
Crédito do Resgate: D + 0 
Tipo de Quota: Fechamento 
Gestor Responsável: Marise Freitas 
Auditoria Externa: KPMG Auditores Independentes 
 
 

Panorama Geral do Fundo BB Previdenciário RF-M1 TP no encerramento do trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D4Sign #d56d1cd3-9191-4ca0-b968-5560fc73932f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 
 
 

 
Informações Gerais Fundo BB Previdenciário RF-M1 TP no encerramento do trimestre 

 
 

Evolução Investimentos no Trimestre 
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Evolução das Disponibilidades Financeiras no Trimestre 

 

 
 
 

Evolução da Carteira no Trimestre (Investimentos + Disponibilidades) 
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