
Conservadora Arrojada

Sugestão Sugestão

BB Prev. RF IMA-B 5+ TPF FI IMA-B 5+ Art. 7º Inciso I-b 100% 1% 1%

BB Prev. RF IMA-B FI IMA-B Art. 7º Inciso III 20% 2% 10%

BB Prev. RF IMA-B TPF FI IMA-B Art. 7º Inciso I-b 100% 2% 10%

BB Prev. RF IMA-B 5 FI IMA-B5 Art. 7º Inciso III 20% 20% 15%

BB Prev. RF IDKA 2 TPF FI IDkA 2 Art. 7º Inciso I-b 100% 30% 24%

BB Prev. RF IRF-M TPF FI IRF-M Art. 7º Inciso I-b 100% 2% 6%

BB Prev. RF IRF-M 1 TPF FIC IRF-M 1 Art. 7º Inciso I-b 100% 20% 14%

BB Prev. RF Perfil FIC DI Art. 7º Inciso  IV 20% 20% 12%

BB Prev. Multimercado DI Art. 8º Inciso IV 5% 2% 5%

BB Prev. Ações Governança IGC Art. 8º Inciso III 15% - 1%

BB Prev. Ações Alocação Retorno Absoluto Art. 8º Inciso III 15% 1% 2%

BB Ações Pipe Livre Art. 8º Inciso III 15% - -

BB Prev. RF IMA-B 5 FI IMA-B5 Art. 7º Inciso III 20%

*Observar sempre os limites estabelecidos na Resolução 3922/10 - Caso o percentual a ser alocado seja superior ao mínimo sugerido, o instituto deverá efetuar a migração entre os demais fundos sugeridos.

As carteiras sugeridas são compostas apenas pelos fundos abertos do portfolio do BB. Fundos fechados ou ofertados esporadicamente poderão ser incluídos.

RPPS - Regimes Próprios de Previdência Social - Alocação de Recursos - Abril/2016

Fundo de Investimento
Parâmetro de 

Rentabilidade
Enquadramento Limites Resolução

Comentários

Fundos em Destaque - Oportunidade de Investimento
15% a 20%

O Banco do Brasil possui equipe especializada em assessoria em investimentos voltada para o segmento de Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS. As sugestões de
aplicações em fundos de investimento a seguir apresentadas estão fundamentadas no Modelo de Alocação de Recursos, onde as alternativas de investimento encontram-
se adequadas à legislação vigente – Resolução CMN n° 3.922/10. A partir deste modelo, são sugeridas 02 (duas) carteiras com diferentes percentuais alocados em renda
fixa e renda variável, de modo que o investidor possa analisar e escolher, dentre as opções oferecidas, a que melhor adequar-se ao perfil de risco. A carteira sugerida deve
ser analisada em um horizonte mínimo de 06 a 24 meses, ou seja, não tem como objetivo a alocação dos recursos para o curtíssimo prazo.

Este documento é distribuído unicamente a título informativo. As simulações de composição de carteiras e as expectativas de retorno constituem modelos matemáticos e estatísticos que utilizam dados históricos e suposições para tentar
prever o comportamento futuro. Estas simulações e informações não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. Não existe no presente momento qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, do Banco do Brasil S.A. Opiniões e estimativas do Banco do Brasil podem mudar a qualquer momento sem prévio aviso. Este
documento não leva em consideração os objetivos de investimentos, situação financeira ou necessidades específicas dos investidores, de forma particular. Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo
perante órgãos fiscalizadores ou reguladores sem prévia autorização de seu autor. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. O parâmetro de rentabilidade é uma referência de
rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
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As sugestões de alocação para Abril/2016 ainda refletem estratégia que objetiva defender a carteira dos RPPS das fortes oscilações apresentadas pelos mercados externos e internos. Temas
como: normalização monetária dos EUA, recuperação econômica europeia e freada do crescimento da China, ainda apontam elevada percepção de risco externo. No Brasil, a busca pelo ajuste
fiscal, possível arrefecimento da inflação e expectativas quanto aos movimentos do Banco Central em relação à SELIC, dão o tom nas discussões econômicas locais.

Desta forma, optou-se, na Sugestão Conservadora, por reduzir alocação no Fundo BB Prev. Multimercado, realocando no Fundo BB Prev. RF IRF-M. Pretende-se, assim, capturar expectativas de
queda da SELIC e da inflação em 2016, mantendo o equilíbrio da alocação. Da mesma forma, elevou-se também a alocação no Fundo BB Prev. RF IRF-M na sugestão Arrojada.

Destacou-se no primeiro trimestre de 2016 o comportamento da Sugestão Arrojada. Com prazo médio maior, possibilitou capturar o fechamento da curva de juros e superar a Meta Atuarial
(IPCA + 6%) do período. Da mesmo forma, porém com menor risco, a Sugestão Conservadora também apresentou retorno superior à Meta Atuarial (IPCA + 6%) do período.
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Desempenho observado das carteiras apresentadas

Cenário Econômico
(*)

Acumulado 2016 (Jan-Mar) 2016

Projeções de Mercado - Relatório Focus 01/04/2016Acompanhamento dos Índices de Mercado - 2016

As carteiras sugeridas são compostas apenas pelos fundos abertos do portfolio do BB. Fundos fechados ou ofertados esporadicamente poderão ser incluídos durante o período da oferta.

Este documento é distribuído unicamente a título informativo. As simulações de composição de carteiras e as expectativas de retorno constituem modelos matemáticos e estatísticos que utilizam dados históricos e suposições para tentar prever o comportamento
futuro. Estas simulações e informações não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Não existe no presente
momento qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, do Banco do Brasil S.A. Opiniões e estimativas do Banco do Brasil podem mudar a qualquer momento sem prévio aviso. Este documento não leva em consideração os objetivos de investimentos, situação
financeira ou necessidades específicas dos investidores, de forma particular. Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores sem prévia autorização de seu autor. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. O parâmetro de rentabilidade é uma referência de rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade. Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

rendimento a ser perseguida pelo fundo e não uma garantia de rentabilidade. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
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7,28% 6,00%

13,75% 12,50%

-3,73%

0,30%

IPCA (%) Meta Taxa Selic (%) PIB (% do crescimento)
Fonte: Bacen

Referência Janeiro Fevereiro Março Acumulado

CDI 1,05% 1,00% 1,16% 3,25%

IMA-B 5+ 1,21% 2,75% 8,30% 12,62%

IMA-B 1,91% 2,26% 5,31% 9,75%

IMA-B 5 2,97% 1,54% 0,76% 5,35%

IMA- Geral Ex-C 2,02% 1,62% 3,36% 7,15%

IDKA 2 A 3,76% 1,20% 0,15% 5,16%

IDkA 20 A -0,89% 2,58% 20,28% 22,28%

IRF-M 2,79% 1,54% 3,42% 7,95%

IRF-M1 1,64% 1,09% 1,26% 4,04%

IRF-M1+ 3,79% 1,93% 5,21% 11,31%

IPCA + 6% 1,76% 1,39% 1,04% 4,25%

4,44%

5,68%

4,25% 4,13% 4,00% 3,88%

Conservador Arrojado IPCA+6% IPCA+5,5% IPCA+5% IPCA+4,5%

Cenário será encaminhado até dia 11/04/2016
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Conservador Arrojado IPCA+6%


