
DEZEMBRO/2022

BB Previenciário Renda Fixa TP X FI
FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de

seus recursos em carteira diversi�cada de ativos �nanceiros de renda �xa.

Rentabilidade
dezembro

Rentabilidade
12 meses

Público Alvo
RPPS e EFPC

De acordo com a regulação, qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio,

após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Cenário
A economia dos EUA continua perdendo força, marcadamente no setor manufatureiro, já que o setor de serviços segue apresentando

resiliência. Levando em consideração os efeitos defasados do expressivo aperto monetário promovido pelo Fed em 2022,

continuamos projetando uma importante redução no ritmo de atividade e o início de uma recessão econômica nos EUA no segundo

trimestre de 2023.

Para a Europa e a China, nossas perspectivas não foram alteradas. Para a primeira, trabalhamos com uma recessão já no último

trimestre de 2022; para a segunda, em que pese a revogação de várias medidas de restrição derivadas da política de Covid Zero , a

atividade econômica segue fraca, o que nos leva a projetar crescimento ao redor de 3,0% em 2022 e 4,2% em 2023.

Apesar da fraqueza da atividade econômica, as pressões in�acionárias seguem em curso. Nos EUA, em resposta ao aperto no mercado

de trabalho; o nosso cenário continua sinalizando para uma política monetária mais restritiva por parte do FED (Banco Central dos

EUA), com a taxa dos fed funds ao redor de 5,50% no �nal de 2023.Na Europa, embora o principal impulso in�acionário decorra da

forte elevação nos preços da energia (Choque de Oferta), existem sinais de aumento na difusão e na inércia in�acionária, o que

demandará do Banco Central Europeu (BCE) a continuação da política de elevação dos juros; projetamos uma taxa terminal para 2023

próxima de 3,25%.

No Brasil, a atividade econômica mostra sinais de arrefecimento, em resposta ao forte aperto monetário implementado pelo Banco

Central. Assim sendo, na ausência de redução de juros no curtíssimo prazo, estamos mantendo a projeção de crescimento do PIB ao

redor de 1,2% para 2023.

Passado o efeito dos cortes/redução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação, a variação mensal

da in�ação voltou ao terreno positivo, ainda que em menor intensidade do que a observada no primeiro semestre do ano.

Continuamos projetando uma in�ação em 2023 em torno de 5,2%. A possibilidade de retorno dos impostos federais e estaduais

sobre os combustíveis é um fator de incerteza não sobre a in�ação acumulada para o ano, mas sim sobre as variações mensais. Cabe

destacar que a depender do preço internacional do petróleo no momento da retomada dos impostos o impacto sobre IPCA fechado

no ano poderá variar entre -0,3pt e 1,0pt.

Para a taxa básica de juros, entendemos que a incerteza sobre o arcabouço �scal reduziu o orçamento de cortes da Selic em 2023;

passamos a projetar uma taxa terminal de 12,50% com os cortes sendo iniciados no 3º trimestre de 2023.
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Indicadores e Projeções da BB Asset

Resumo 2020 2021 2022

Juros Nominais - Selic 2,80% 4,44% 12,42%

Juros Nominais - CDI 2,78% 4,41% 12,39%

In�ação - IGP-M 23,19% 18,35% 5,14%

In�ação - IPCA 4,52% 10,06% 5,61%

Juros Reais Básicos -

Selic/IGP-M
-16,55% -11,76% 6,92%

Juros Reais Básicos -

Selic/IPCA
-1,65% -5,11% 6,45%

PIB -3,90% 4,60% 3,00%

Câmbio - US$ Ptax

Venda
5,20 5,58 5,30

Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses: R$ 350.528.385,96

Patrimônio líquido de fechamento do mês anterior: R$ 205.288.898,89

Informações de Risco

Risco: Baixo
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CNPJ

20.734.931/0001-20
Início do fundo

Tributação

Longo Prazo

Classe CVM

Renda Fixa In�ação

Classe Anbima

Renda Fixa Duração Livre Soberano

ISIN

BRBBX5CTF002

Condições Comerciais

Aplicação Inicial R$ 300.000,00

Aplicação Adicional R$ 0,01

Resgate Mínimo R$ 90.000.000.000,00

Saldo Mínimo R$ 0,01

Horário Limite
(horário de Brasília)

15:00

Tipo de Cota Fechamento

Cota de Aplicação D+0

Cota de Resgate D+0

Crédito do Resgate D+0

Taxa de Administração (a.a.) 0,2%

Taxa de Performance zero

Taxa de Saída zero

Avisos Importantes

A rentabilidade apresentada refere-se ao fechamento do último dia útil do mês de

dezembro/2022. 

1. Este é um relatório público e foi produzido pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. 

2. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de

nossos analistas e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em

função de mudanças que possam afetar as projeções realizadas. 

3. Este material tem por �nalidade apenas informar e servir como instrumento que

auxilie a tomada de decisão de investimento. 

4. Leia o Formulário de Informações Complementares, a lâmina de Informações

Essenciais, se houver, e o Regulamento antes de investir. 

5. Descrição do tipo ANBIMA disponível no Formulário de Informações

Complementares. 

6. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 

7. O investimento em fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. 

8. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, se houver. 

9. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma

análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 

10. O conteúdo disponibilizado não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado

sem prévia autorização do Banco do Brasil S.A.

Legenda

Rentabilidade não disponível para o
período informado. De acordo com
regulador, fundos com menos de 6 meses
não podem divulgar suas rentabilidades.

Fundos fechados não admitem a adesão de
novos cotistas. Os recursos já aplicados
continuam rendendo normalmente e os
resgates podem ser realizados a qualquer
momento, observadas as regras e prazos
de cotização constantes do regulamento.

Simbolo de ASG - ambiental, social e
governança corporativa.

Investidor Quali�cado: pessoa física ou
jurídica com pelo menos R$ 1 milhão em
investimentos e que atesta essa condição
por escrito, além de investidores que
tenham quali�cação técnica ou
certi�cações aprovadas pela CVM.

Administração e Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Distribuição: Banco do Brasil S.A

Custódia, Controladoria e Contabilidade: Banco do Brasil S.A

Gestor Responsável: Marise Freitas

Auditoria Externa: PriceWaterhouseCoopers

Central de Relacionamento BB
4004 0001 
0800 729 0001

Ouvidoria BB
0800 729 5678 

SAC
0800 729 0722 

WhatsApp
61 4004 0001 

De�cientes Auditivos/Fala
0800 729 0088 

Central de Atendimento para Benefícios e Auxílios
4003 5285 
0800 729 5285

© Banco do Brasil S/A - CNPJ 00.000.000/0001-91

SAUN QD 5 LT B, Asa Norte, Brasília-DF, Brasil - CEP 70040-912

Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Minha Privacidade | Transparência
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https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/Mapa-do-Site
https://www.bb.com.br/seguranca
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/etica-e-integridade/
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/minha-privacidade
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/portal-da-transparencia
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