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O Relatório 

Este documento busca dar maior governança e transparência nas movimentações financeiras mensais do 

PREVINA, ele sintetiza a estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos bem como fundamenta as sugestões de 

aplicações, resgates ou realocações dos recursos do PREVINA no mês a que se refere, detalhando e pormenorizando as 

decisões constantes nas atas do Comitê de Investimentos.  

Sobre as aplicações com prazo para desinvestimento e prazos de carência, foi elaborado um item específico, 

esclarecendo a estratégia adotada para esse tipo de aplicação, em respeito ao disposto no § 4º do inciso IX do artigo 3º da 

Portaria MPS 519 de 24 de agosto de 2011. 

Assim, cumprindo integralmente a legislação, enviamos este documento às instâncias superiores de deliberação e 

controle do PREVINA, Conselho Curador e Conselho Fiscal, que após análise será publicado no site do PREVINA, podendo 

sempre ser acessado através do seguinte endereço: https://www.previna.ms.gov.br/arquivos/relatorios-invenstimentos-aprs. 

Ficando assim à disposição de todos os interessados.  

São partes integrante deste documento:  

1. Relatório “Nossa Visão”, extraído do site da Consultoria Crédito & Mercado, que apresenta os 

principais acontecimentos e perspectivas do mercado financeiro no período, sintetiza o Relatório de 

Mercado Focus, apresenta os principais indicadores econômicos do dia, semana, mês, ano e ainda 

apresenta em linhas gerais as estratégias de alocação dos recursos na visão da empresa.  

2. Relatório Analítico dos Investimentos do mês, extraído do sistema SIRU da empresa Crédito & 

Mercado, o qual embasa, detalha e pormenoriza os dados apresentados. 

3. Relatório dos Fundos Avaliados e/ou Comparados (Ferramenta Mais Retorno). 

4. Atas de todas as reuniões realizadas pelo Comitê de Investimentos no mês, que norteiam as 

informações disponíveis neste relatório, bem como definiram e aprovaram as movimentações 

realizadas neste mês: aplicações, resgates e/ou realocações. 

5. Relatórios dos Fundos analisados, o comitê utiliza a ferramenta “mais retorno” e o portal SIRU de 

nossa consultoria de investimentos (Crédito & Mercado) para análise dos fundos. 

https://www.previna.ms.gov.br/arquivos/relatorios-invenstimentos-aprs
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O Relatório 

Este relatório abordará no mínimo os seguintes pontos que embasaram as decisões das 
aplicações, resgates ou realocações do mês a que se refere: 

1. Avaliação de Rentabilidade do mês anterior e acumulada no ano. 

2. Avaliação de Desempenho por Segmento no mês anterior. 

3. Avaliação de Riscos do mês anterior. 

4. Avaliação de Aderência à Política de Investimentos do PREVINA 2022. 

5. Recursos com prazo para resgate. 

6. Motivação da Decisão de Aplicações do mês. 

7. Motivação da Decisão de Resgate no mês. 

8. Motivação da Decisão de Realocação no mês. 

9. Análise e Aprovação 

Vale ressaltar que este relatório é embasado no fechamento do mês abril juntamente com os 

acontecimentos e movimentações realizadas no mês de maio. 
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1. Avaliação de Rentabilidade 
 

Em abril de 2022 tivemos um retorno de -1,21% em nossos investimentos, 
totalizando na carteira do instituto no mês o saldo de R$ 86.944.167,05.  

O resultado foi considerado positivo na renda fixa, com a alta da SELIC, mas negativo 
em relação aos investimentos de renda variável neste referido mês.  

A renda fixa fechou no positivo, por conta dos Títulos Públicos e dos fundos atrelados 
a inflação. Já a renda variável fechou em forte queda em virtude da grande saída de 
investimento estrangeiro, aos temores mundiais frente a inflação e indefinição da guerra 
Ucrânia x Rússia e, até por conta destes fatores, os investimentos no exterior também 
fecharam em forte baixa.  

O resultado da carteira do instituto em abril (-1,21%) ficou abaixo da meta atuarial 
estabelecida para o mês, que era de 1,42%. Este percentual considera a política de 
investimentos do PREVINA, em que foi estipulado que a meta atuarial seria composta de 
IPCA +4,88%. No acumulado do ano, a carteira soma retorno de 2,72% frente à meta de 
5,90%. 

A inflação segue preocupante e, mesmo apresentando uma arrefecida referente ao 

mês de março, com o apurado em 1,06% (maior resultado no mês desde 1996). O que mais 

chamou a atenção nestes dados, foi que a  alta de preços ficou pulverizada afetando 8 em 

cada 10 itens pesquisados pelo IBGE. Já são 8 meses seguidos com a inflação rodando acima 

dos dois dígitos o que reforça as apostas de nova elevação da taxa básica de juros (Selic), atualmente 

em 12,75% ao ano. Os dados seguem desafiadores e ainda não apontam para uma inflexão 

dos números. Nos demais pontos, a produção industrial avançou 0,3% em março, mesmo com 

a segunda alta mensal seguida, o setor não conseguiu eliminar as perdas de janeiro (-2%) e 

permanece 2,1% abaixo do patamar de antes do início da pandemia, de fevereiro de 2020.   

 

2. Avaliação de Desempenho dos 

Segmentos 
 

2.1 - Renda Fixa 

O segmento de renda fixa em abril de 2022 trouxe performances positivas, com grande 

destaque aos fundos atrelados a inflação, com retorno total de 1,23% no fechamento do mês 

de abril. 

O início do mês de maio foi marcado com mais uma alta da taxa básica de juros, a Selic, 

sendo confirmada pelo Copom a evelação da taxa em 1,0 ponto percentual, levando a Selic 

para 12,75%, além de abrir a expectativa para mais um avanço, mesmo que em números 

menores.  

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/04/copom-eleva-taxa-selic-para-1275percent-ao-ano-maior-patamar-desde-2017.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/04/copom-eleva-taxa-selic-para-1275percent-ao-ano-maior-patamar-desde-2017.ghtml
https://exame.com/invest/selic-a-425-ao-ano-veja-quanto-rendem-r-5-mil-r-10-mil-e-r-15-mil/
https://exame.com/invest/selic-a-425-ao-ano-veja-quanto-rendem-r-5-mil-r-10-mil-e-r-15-mil/
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2.2 – Renda Variável  

No segmento de renda variável, o retorno da carteira em abril foi negativo, fechando 

em -6,51%. O ibovespa fechou o mês de abril com o pior resultado mensal desde 

março de 2020, quando perdeu 29,9% com a chegada da pandemia de COVID-19 no 

Brasil. O índice encerrou o mês de abril em baixa de -10,10%, depois de uma serie de  

meses de alta. 

2.3 - Exterior 

Os investimentos no exterior apresentaram nova queda em abril. O fundo Caixa BDR 

Nível I (CNPJ:   17.502.937/0001-68) fechou o mês com retorno de -6,82%.  

Os investimentos de renda variável e exterior  tiveram como fatores que 

contribuiram para essse resultado negativo a política monetária dos EUA, onde o FED 

(Banco Central Americano) sinalizou tom mais agressivo para alta dos juros, indicando 

que a movimentação de aumento de taxa de juros será maior e mais longa que o 

previsto, a indefinição da guerra Ucrânia x Rússia e os altos indices de inflação global 

levando os investidores internacionais a realizarem seus lucros em paises emergentes, 

como o nosso, gerando uma fuga de capital estrangeiro e desfavorecendo nossa 

moeda local. Além disso, houve um grande salto no número de casos de Covid-19 

causados pela nova onda da variante Ômicron principalmente na China, que optou por um 

rígido lockdown.  

 

3. Avaliação dos Riscos 
 

O Comitê de Investimentos avalia constantemente os riscos atrelados em suas 

aplicações. No mês de abril o maior risco presente foi o de mercado, causados pelas 

incertezas no plano internacional, ligadas à guerra, aos lockdowns mais severos na China e 

a política de elevação de juros nos EUA, as altas constantes da inflação global, e, no plano 

interno, as eleições, a perspectiva de elevação de gastos públicos e a dificuldade no controle 

da inflação. 

O risco de liquidez e insolvência foi avaliado, estando o instituto seguro neste quesito, 

devido ao baixo risco, pois além de não precisar de resgates para o custeio de suas 

obrigações, ainda possui percentual suficiente em aplicações de curto prazo, que permitem 

ao instituto garantir por um longo período suas obrigações, sem que isto acarrete prejuízos 

ou resgate de fundos com cotas negativas.  

O risco de crédito segue estável, uma vez que o instituto segue aplicando em 

instituições do mais alto padrão, classificadas com as melhores notas de rating de gestão. 
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4. Avaliação de Aderência à Política 

de Investimentos 
 

O Comitê de Investimentos avalia constantemente a aderência das aplicações 

e sua política de investimentos. 

No mês de abril seguimos sem nenhum desenquadramento. 

 

5. Recursos com prazo para 

resgate. 
 

Considerando sua natureza de longo prazo e estratégia de investimentos, o 

PREVINA possui investimentos com prazo de resgate, ou seja, os valores ficam imobilizados 

até determinada data em que os valores retornarão para a conta. Estes investimentos visam 

garantir um retorno constante e previsível aos recursos. Desta forma o Comitê de 

Investimentos avalia constantemente a carteira do instituto e, em caso de retornos garantidos 

acima de nossa meta atuarial, realiza a efetivação da aplicação. 

 

Para realizar este tipo de aplicação, o Comitê de Investimento segue regras 

previamente definidas como por exemplo: considera o estudo de ALM, o atestado emitido 

pelo atuário em que avalia o passivo do Instituto garantindo que os recursos não serão 

necessários antes do prazo para resgate, elabora um atestado de compatibilidade assinado 

pelo Gestor do RPPS ratificando a análise do atuário, avalia a compatibilidade com a 

estratégia da Política de Investimentos e pondera sobre as taxas de aquisição para garantir 

no mínimo a meta atuarial.  Todos os detalhes dessa operação estão definidos no manual e 

fluxograma da compra de Títulos Públicos Federais, devidamente aprovado pelo Conselho 

Curador e publicado no Diário Oficial do Município, para ter acesso ao manual acesse: 

https://www.previna.ms.gov.br/pagina/titulos-publicos-federais.  

 

Atualmente estes investimentos representam 33% do Patrimônio Líquido do 

PREVINA, detalhados da seguinte forma: 

https://www.previna.ms.gov.br/pagina/titulos-publicos-federais


 

  

6 Comitê de Investimentos – Relatório Mensal de Investimentos 

 

Importante salientar que estes investimentos estão garantindo em média um 

retorno de IPCA + 5,71%, ou seja, 17% acima de nossa meta de rentabilidade (IPCA 

+4,88). 

6. Motivação da Decisão de 

Aplicações do Mês 
 

O Gestor de Recursos de acordo com a aprovação unânime do Conselho 

Curador, conforme ata da reunião ordinária nº 010 de 17/03/2022, deu continuidade a 

compra de Títulos Públicos Federais, marcados na curva de forma direta, emitindo a 

ordem de compra de títulos públicos IPCA + taxa mínima de 5,50%, com vencimento em 

2035, 2040 e 2045, no que diz respeito aos demais 6 milhões, aproximadamente, a fim de 

atingir o índice de 15% (cerca de R$ 12 milhões) dentro da carteira Previdenciária, conforme 

o que havia sido aprovado.  

Sendo assim, seguindo o manual e o fluxograma de compra de Títulos Públicos 

Federais de forma direta, o Comitê de Investimentos realizou reunião extraordinária através 

de videoconferência (ata nº 17 de 02/05/2022), a fim de concluir a compra dos 6 milhões de 

reais restantes da seguinte forma:  

 

TÍTULO 
Taxa Mínima de 

Negociação Ata nº 
10 

Taxa Mínima de 
Aquisição Ata nº 

17 
Taxa de Aquisição 

NTN-B 2035 5,50% 5,66% 5,67% 

NTN-B 2040 5,50% 5,69% 5,71% 

NTN-B 2045 5,50% 5,80% 5,81% 
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Ativo Quantidade Taxa PU D1 Financeiro 

NTN-B 2035 480 5,67% 4.158,267333 1.995.968,32 
NTN-B 2040 486 5,71% 4.109,919684 1.997.420,97 
NTN-B 2045 483 5,81% 4.137,039810 1.998.190,23 

TOTAL 5.991.579,52 

 

Portanto, dando assim por concluída a operação relatada na ata nº 10 do comitê de 

investimentos. Toda essa movimentação encontra-se registrada no processo de aquisição de 

compra de Títulos Públicos Federais n 031/2022 disponível na sede do PREVINA. 

 

O comitê havia sugerido ao Conselho Curador, ao qual aprovou por 

unanimidade, a aplicação do valor aproximado de R$ 545 mil reais, referente ao repasse 

da competência de março da seguinte forma 100% no Fundo Caixa BDR Nível I (CNPJ: 

17.502.937/0001-68), conforme ata nº 16 de 20 de abril de 2022. No momento de efetivar a 

operação, o Gestor de Recursos identificou uma forte valorização na cotação do dólar 

inviabilizando os ganhos almejados no dia da decisão de aplicação. Com o objetivo de 

proteger os recursos e garantir uma rentabilidade maior, realizou uma reunião virtual 

comunicando ao Comitê de Investimentos e Conselho Curador a alta da moeda estrangeira, 

e sugerindo o investimento em CDI que se apresentava uma opção mais atrativa naquele 

momento, principalmente pela característica do fundo escolhido visto que pode ser resgatado 

a qualquer momento direcionando o recurso para um investimento mais rentável. A sugestão 

foi acatada por todos evitando o investimento no fundo BDR em momento inoportuno. 

No dia 17 de maio, em reunião conjunta ordinária, o comitê sugeriu ao Conselho 

Curador, que aprovou por unanimidade, a aplicação do valor aproximado de R$ 

4.500.000,00, conforme descrito na ata n. 19 em anexo, para compor esse valor serão 

utilizados os seguintes recursos: 

- Repasse deste mês (competência abril) de cerca de R$547 mil reais 

- Repasse do mês anterior (competência março) de R$ 545 mil reais 

-Recebimento de pagamento dos seguintes cupons:  

• BB PREVID IPCA (R$ 221.710,88) 

• NTN-B 35 e 45 (R$ 225.671,78)  

-Realoção do Fundo Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP (CNPJ 

08.070.841/0001-87) no valor de R$ 3.000.000,00. 

Estes valores serão aplicados da seguinte forma:  

• Compra de TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS marcados na curva, conforme 

previsto em nossa política de investimentos do ano, no vencimento de 2025, 

com taxa mínima de IPCA + 5,40% com o intuito de diminuir a volatilidade da 

carteira do PREVINA e atrelando nossos rendimentos à inflação que parece 

estar longe de retroceder. 
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Utilizando como guia o manual e o fluxograma de compra de Títulos Públicos Federais 

de forma direta, conforme anexos neste relatório, o Comitê de Investimentos realizou reunião 

extraordinária através de videoconferência (ata nº 20 de 18/05/2022), a fim de avaliar as taxas 

praticadas no mercado neste dia. Foi constatado que a taxa praticada neste dia para os títulos 

públicos com marcação na curva com vencimento em 2025 era superior ao mínimo de 5,40%, 

valor definido em ata. Sendo assim, o gestor de investimentos realizou a operação neste 

mesmo dia com a compra destes títulos no valor de R$ 4.500.000,00, aproximadamente, da 

seguinte forma: 

TÍTULO 
Taxa Mínima de 

Negociação Ata nº 
20 

Taxa Mínima de 
Aquisição Ata nº 

20 
Taxa de Aquisição 

NTN-B 2025 5,40% 5,50% 5,55% 

 

Ativo Quantidade Taxa PU D1 Financeiro 

NTN-B 2025 1.122 5,55% 4.007,79210300 4.496.742,74 

 

Tal movimentação estará disponível em seus por menores no processo 031/2022, 

disponível na sede do PREVINA. 

O Comitê também avaliou as taxas praticadas no mercado dos títulos públicos, 

legislação, consistência e volatilidade, estando a estratégia em linha com objetivo 

proposto. 

Vale destacar o empenho e preocupação de nosso Comitê de Investimentos em 
realizar esta aquisição no melhor momento possível, seguindo todas as regras e 
orientações disponíveis, que por imobilizar parte de nosso patrimônio por um longo 
período de tempo, devem ser seguidas rigorosamente. 

 

7. Motivação da Decisão de 

Realocações do Mês 
 

Na reunião do dia 17/05/2022 conforme registrado na ata nº 019, o comitê sugeriu 

ao Conselho Curador, que aprovou por unanimidade, a realização de realocação do 

valor aproximado de R$ 3.000.000,00 do fundo Fundo Caixa Alocação Macro FIC 

Multimercado LP (CNPJ 08.070.841/0001-87) para compra de títulos públicos na curva, com 

vencimento em 2025, com taxa mínima de IPCA + 5,40%, em linha com as taxas praticadas 

nesta data. A movimentação visa diminuir a volatilidade da carteira do PREVINA, garantindo 

retorno sólido, consistente e perene à carteira, principalmente neste momento de incertezas 

globais e domésticas, o comitê optou por um título mais curto (NTN-B 25) considerando as 

últimas aplicações em NTN’B’s mais longas (35, 40 e 45).   

 Devido as alterações recentes na legislação que passou a tratar a taxa de 

administração e a reserva da taxa de administração como apenas um único recurso, 

destinado ao custeio das despesas administrativas do instituto, o comitê decidiu também, 

por unanimidade, sugerir ao Conselho Curador que realize a realocação do valor total 
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do fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A - CNPJ:   14.386.926/0001-71 (aproximadamente 

300 mil reais) e do fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO CNPJ:   

08.070.841/0001-87 (aproximadamente 123 mil reais) e transferi-los para o fundo CAIXA 

BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ:   03.737.206/0001-97, a movimentação 

visa garantir o rendimento constante dos recursos em CDI ao passo que racionaliza os 

investimentos do PREVINA. 

 

8. Motivação da Decisão de 

Resgates do Mês  
 

O Comitê de Investimentos e o Conselho Curador decidiram que não há necessidade 

de resgastes para o mês. 

*Obs.¹.: Excetuados os resgates necessários para o pagamento da folha de 

benefícios (aposentadorias e pensões) e obrigações decorrentes. 

*Obs.².: Excetuados também os resgates necessários para o pagamento das 

despesas administrativas do mês. 

*Obs.³.: Os resgastes mencionados para as despesas obrigatórias são feitos do 

fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA - CJPJ: 14.508.643/0001-55. 

O Fundo possui rendimentos atrelados ao CDI, baixíssima volatilidade e resgate automático, 

desta forma, é utilizado como aplicação transitória, ou seja, os recursos correntes repassados 

pelo ente ficam aplicados nele até a decisão de investimentos do Conselho Curador ou até o 

pagamento das obrigações mencionadas nas observações 1 e 2. Estes resgates podem ser 

acompanhados pelas “APR’s” – disponíveis em nosso site. 

 

9. Análise e Aprovação 
 

Este relatório foi enviado para análise de nossos órgãos de deliberação e 

fiscalização, através da CI COMITÊ DE INVESTIMENTOS 08/2022, sendo APROVADO: 

• Pelo Conselho Curador em sua reunião do dia 26/072022 e registrado em 

sua Ata de nº 21/2022. 

• Pelo Conselho Fiscal em sua reunião do dia 26/07/2022 e registrado em sua 

Ata de Reunião Extraordinária de nº 005/2022. 

Para mais detalhes, acesse o conteúdo das atas na integra em nosso site, através do 

link: https://www.previna.ms.gov.br/estrutura-administrativa-atas. 

 

https://www.previna.ms.gov.br/estrutura-administrativa-atas
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Retrospectiva 

O Ibovespa encerrou a semana do dia 09 de maio com saldo

positivo de 1,7%, com quase 107.000 pontos em uma semana

marcada por muita volatilidade tanto no mercado doméstico e

quanto no mercado global, no qual, apesar de buscar um

fortalecimento na sexta feira e os índices darem uma melhorada,

não foi suficiente para que a semana fechasse no positivo nos

índices do exterior. 

Além disso, um dos principais assuntos que tomaram as

manchetes foi o resultado divulgado do IPCA do mês de abril, que

atingiu a marca de 1,06% (maior marca dos últimos 26 anos) e

12,3% no acumulado de 12 meses. 

Apesar disso, o Banco Central publicou sua ata informando que o

ciclo de aperto monetário deve estar próximo do fim. 

Ainda sobre inflação, porém nos EUA, o Índice de Preços ao

Consumidor (CPI) se elevou a um ritmo anual de 8,3% (maior

resultado dos últimos 40 anos), o que corrobora com o que foi dito

pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que a inflação

do dólar não é tão transitória assim, como era dito no auge da

pandemia. 

Tivemos a evasão de investidores estrangeiros no Brasil, que

encerrou a semana registrando um número de 2,8 Bilhões de reais

de saída do país. 

Já o câmbio, finalizou a semana com dólar performando frente ao

real em R$5,06, uma alta variação se considerarmos como abrimos

a semana passada, que foi em R$5,16. 
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A greve de alguns colaboradores do Banco Central afetou a

divulgação do Boletim Focus da semana. Os trabalhadores querem

reajustes de 5% no salário para todo o funcionalismo federal a

partir de julho. 

Expectativas 

Nesta semana será divulgado a taxa de inflação IGP-10, a qual

possui projeção de 0,4%. 

Nos EUA, será divulgado os dados de venda do varejo do mês de

abril. Além disso, O presidente do Fed, Jerome Powell, fará um

pronunciamento sobre as taxas de juros no curto prazo. 

O Japão divulgará o PIB trimestral do país. Já o Reino Unido e a

Zona Euro irão divulgar o CPI (Índice de Preços ao Consumidor)

anual e mensal. 

Quanto a nossa recomendação, permanece a sugestão de cautela

ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade

nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte

claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político. 

Sobre a nossa ótica, mantivemos a não recomendação de fundos

de longuíssimo prazo (IMA-B 5+ E IDKA 20A), 5% em fundos de

longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/

DEBÊNTURE) e 30% em fundos Gestão Duration. 

Diante da expectativa de alta na taxa de juros fundos atrelados ao

CDI tendem a ter bom desempenho, indicamos uma exposição de

15% em fundos de curto prazo (CDI), enquanto os fundos de médio

prazo representam 10% de acordo com a nossa alocação tática. 

Em relação aos fundos pré-fixados, não recomendamos a

estratégia, pois diante da expectativa de alta na taxa de juros o

desempenho destes fundos tende a ser afetado. Mantemos a

sugestão para que os recursos necessários para fazer frente às

despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos

voláteis (IRF-M1, IDkA IPCA 2A). 

Já para os títulos públicos, seguindo nossa ótica e diante das

seguidas elevações na taxa de juros demonstram ser uma boa

oportunidade. Recomendamos que a exposição seja feita

primeiramente utilizando a marcação à mercado, e posteriormente

quando atingindo o valor esperado, seja feita a transferência para

marcação na curva. 

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e

que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de

investimento no exterior, recomendamos primeiramente a

exposição em fundos com hedge com 5% para posteriormente

realizar uma entrada gradativa em fundos que não utilizam hedge

cambial também com 5%. 

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica

recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique
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atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço

médio mais atrativo. 

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos

a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias

para subsidiar a tomada da decisão. 
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Para assistir ao relatório Nossa Visão em formato de vídeo, clique

aqui. 

Retrospectiva 

Novamente tivemos uma boa semana com o fechamento do real e

da bolsa valorizados. O Ibovespa encerrou a semana com alta de

1,2% e quase aos 114 mil pontos, sendo essa, a quinta semana

consecutiva de valorização.

O Dólar fechou a semana com uma queda de 1,44% em relação ao

real, com cotação da moeda estrangeira a R$ 5,25.

O IPCA de janeiro foi divulgado, com alta de 0,54% no mês e alta de

10,38% nos últimos 12 meses, sendo a maior inflação para o mês

nos últimos 6 anos, porém em linha com as expectativas e

reforçando a sinalização do Banco Central sobre as perspectivas

de política monetária.

O presidente do Banco Central disse durante um evento que o pico

da inflação no Brasil desse ano será entre abril e maio, devido à

quebra de safra e alta de petróleo.

Na ata do Copom publicada durante a semana, a previsão é que

novos aumentos aconteçam em menor magnitude na taxa Selic

para as próximas reuniões que acontecerão.

Foi divulgado que as vendas no varejo cresceram 0,3% em

dezembro, acumulando alta de 4,5% em 2021, mas um resultado

1,6% abaixo do nível pré pandemia.

Já os serviços prestados em dezembro cresceram 1,4% em relação

a novembro, descontados efeitos sazonais, com alta de 10,5% em

2021.

Também tivemos o aumento das tensões entre a Rússia e Ucrânia.

Na sexta-feira, os EUA alertaram que a Rússia estaria

concentrando mais tropas ao redor da Ucrânia e que uma invasão

poderia acontecer a qualquer momento. Com isso, volatilidade nos

mercados aumentaram e preços do petróleo avançaram mais de

3%.

Nos EUA, os dados de inflação ao consumidor, o CPI, atingiram

0,6% em janeiro, superando as expectativas e acumulando 7,5% em

12 meses, o maior patamar dos últimos 40 anos. O resultado
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reforçou a postura anunciada pelo Fed, com o mercado apostando

que a política monetária deverá ser ainda mais dura.

Como resultado, os títulos de 10 anos americanos chegaram a 2%,

o maior nível desde 2019, pressionando as ações globais, com

isso, o mercado precifica mais de 6 elevações da taxa básica de

juros norte americana para 2022.

Focus (11/02/2022) 

Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a

projeção aumentou de 5,44% para 5,50% em 2022. Para 2023, a

previsão para o IPCA permaneceu em 3,50%. Para 2024, as

estimativas aumentaram de 3,00% para 3,04%. Para 2025, as

projeções ficaram em 3,00%.

A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) se manteve em

0,30% em 2022. Para 2023, a estimativa caiu de 1,53% para 1,50%.

Para 2024 a projeção se manteve em 2,00%, e para 2025, a

projeção também se manteve em 2,00%.

Para a taxa de câmbio em 2022, o valor caiu de R$5,60 para

R$5,58. Para 2023, a projeção se diminuiu de R$ 5,50 para R$5,45.

Para o ano de 2024, a projeção caiu de R$ 5,39 para R$ 5,32, e para

2025 a projeção se manteve em R$ 5,35.

Para a taxa Selic em 2022, a projeção subiu de 11,75% para

12,25%. No ano seguinte, a projeção manteve a mesma para 8,00%.

Em 2024 a projeção subiu de 7,00% para 7,25% e para 2025, as

projeções se mantiveram em 7,00%.

 

Perspectivas 

No Brasil, os destaques dessa semana serão as negociações a

respeito dos projetos de desoneração de combustíveis.
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Já no cenário internacional, os destaques são sobre preços de

commodities. Além das divulgações da inflação ao produtor e

vendas do varejo de janeiro nos EUA. Na China termos a divulgação

da inflação ao produtor e ao consumidor. Já nos EUA teremos

também a divulgação da ata da última reunião de juros.

A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento do país,

segue sendo um tema de preocupação, principalmente devido as

manobras do governo para ampliar o teto de gastos.

Outro fator que tende a trazer um cenário mais desafiador é a

antecipação da corrida eleitoral, onde há uma expectativa de alta

polarização entre os candidatos à presidência.

Sendo assim, permanece a recomendação de cautela ao assumir

posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos

mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro,

em razão principalmente pelo nosso cenário político.

Sobre a nossa ótica, mantivemos a não recomendação de fundos

de longuíssimo prazo (IMA-B 5+ E IDKA 20A), 5% em fundos de

longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/

DEBÊNTURE) e 30% em fundos Gestão Duration.

Diante da expectativa de alta na taxa de juros fundos atrelados ao

CDI tendem a ter bom desempenho, indicamos uma maior

porcentagem de exposição em fundos de curto prazo (CDI), que

agora passa a ser 15%, enquanto os fundos de médio prazo,

passam a representar 10% de acordo com a nossa alocação tática.

Em relação aos fundos pré-fixados, não recomendamos a

estratégia, pois diante da expectativa de alta na taxa de juros o

desempenho destes fundos tende a ser afetado. Mantemos a

sugestão para que os recursos necessários para fazer frente às

despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos

voláteis (IRF-M1, IDkA IPCA 2A).

Já para os títulos públicos, seguindo nossa ótica e diante das

seguidas elevações na taxa de juros demonstram ser uma boa

oportunidade. Recomendamos que a exposição seja feita

primeiramente utilizando a marcação à mercado, e posteriormente

quando atingindo o valor esperado, seja feita a transferência para

marcação na curva.

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e

que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de

investimento no exterior, recomendamos primeiramente a

exposição em fundos com hedge com 5% para posteriormente

realizar uma entrada gradativa em fundos que não utilizam hedge

cambial também com 5%.

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica

recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique

atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço

médio mais atrativo.

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos

a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias

para subsidiar a tomada da decisão.



19/05/2022 16:15 Nossa Visão - Blog Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos

https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?cat=17 10/21

 

 

https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/wp-content/uploads/2022/02/EstrategiaAlocacaoV21.png
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/wp-content/uploads/2022/02/IndicesdeReferenciaJan22-12.png


19/05/2022 16:15 Nossa Visão - Blog Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos

https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?cat=17 11/21

 Postado em Nossa Visão    |     Tags: consultoria,

consultoriaeminvestimentos, creditoemercado, economia,

investimento, investimentos, previdência, rpps    |     Nenhum

Comentário   |   ++Adicionar

Nossa Visão – 07/02/2022
fevereiro 8th, 2022    |    Autor: JULIANA GOMES

 

Para assistir ao relatório Nossa Visão em formato de vídeo, clique

aqui. 

https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/wp-content/uploads/2022/02/IndicadoresDiariosBlog140222-11.png
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?cat=17
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=consultoria
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=consultoriaeminvestimentos
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=creditoemercado
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=economia
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=investimento
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=investimentos
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=previdencia
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?tag=rpps
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=5098#respond
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?p=5086
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?author=16
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/wp-content/uploads/2022/02/NossaVisaoCapaBlog070222-97.png
https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/wp-content/uploads/2022/02/NossaVisao0702okC3.mp4


19/05/2022 16:15 Nossa Visão - Blog Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos

https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/?cat=17 12/21

Retrospectiva 

O principal destaque da última semana, ficou para a reunião do

COPOM que foi realizada no dia último dia 02, na qual, foi

anunciado uma nova alta para na taxa Selic de 1,5 ponto

percentual, assim passando de 9,25% ao ano (a.a.) para 10,75%

a.a.

É a primeira vez desde maio de 2017 que o Brasil volta a ter a taxa

básica de jutos em dois dígitos.

Já o Ibovespa, subiu cerca de 0,49%, indo para a quarta semana

consecutiva de alta, fechando a semana em 112.244 pontos.

Na última semana, a câmara recebeu a pec dos combustíveis, que é

uma proposta de emenda da constituição defendida pelo

presidente Jair Bolsonaro, e que permite a União, os Estados e

Municípios, a zerar ou reduzir parcialmente a alíquotas dos tributos

que incidem em cima dos combustíveis e o gás.

Já para essa semana, o foco estará voltado divulgação do Índice de

Preço do Consumidor Ampliado (IPCA) do mês de janeiro, aos

dados da economia, além da divulgação dos dados relacionados as

vendas no varejo no mês de dezembro.

Já no resumo internacional, o foco ficou no aumento de tensão

entre Rússia e Ucrânia, e no possível conflito entre os dois países.

Já os Estados Unidos, deram a ordem para o envio de tropas para o

leste europeu, para defender a Ucrânia de uma potencial invasão

russa.

Já na China, após o feriado do ano novo lunar, tivemos a

divulgação de alguns dados que aprontaram para leve expansão no

país.

Tivemos também, a divulgação do Payroll americano. Na qual,

foram divulgados os números em relação a criação de empregos

americanos, números esses, que ficaram acima das expectativas

dos mercados.

Relatório Focus 

Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a

projeção aumentou de 5,38% para 5,44% em 2022. Para 2023, a

previsão para o IPCA ficou em 3,50%. Para 2024, as estimativas se

mantiveram em 3,00%. Para 2025, as projeções ficaram em 3,00%.

A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) se manteve em

0,30% em 2022. Para 2023, a estimativa caiu de 1,55% para 1,53%.

Para 2024 a projeção se manteve em 2,00%, e para 2025, a

projeção também se manteve em 2,00%.

Para a taxa de câmbio em 2022, o valor se manteve em R$5,60.

Para 2023, a projeção se manteve em R$ 5,50. Para o ano de 2024,

a projeção caiu de R$ 5,40 para R$ 5,39, e para 2025 a projeção

caiu de R$ 5,39 para R$ 5,35.

Para a taxa Selic em 2022, a projeção se manteve em 11,75%. No

ano seguinte, a projeção manteve a mesma para 8,00%. Em 2024 e

2025, as projeções também se mantiveram em 7,00%.
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Expectativa 

Para essa semana, além do IPCA do mês de janeiro, aos dados da

economia real e dados no varejo no mês de dezembro, também

teremos a divulgação da ata da última reunião do Copom.

Outra divulgação pelo Banco Central que acontecerá essa semana,

será o IBC-Br, referente ao mês de dezembro, que costuma ser

chamado de “prévia do PIB”. A expectativa é que o indicador

apresente variação positiva mensal de 0,2%.

Essa semana teremos o discurso de Christine Lagarde, Presidente

do Banco Central Europeu, na qual sempre é acompanhado pelos

investidores de perto, pois costumam fornecer indicações sobre

futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Já nos Estados Unidos, serão divulgados os números das

importações, exportações e balança comercial de dezembro. Além

disso, os dados de inflação também serão divulgados. O índice de

preços ao consumidor (CPI) de janeiro sairá ao final da semana,

com expectativa de alta de 0,5%.

Na Europa, essa semana conheceremos os dados da inflação da

Alemanha, além do PIB do Reino Unido.

A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento do país,

segue sendo um tema de preocupação, principalmente devido as

manobras do governo para ampliar o teto de gastos.

Outro fator que tende a trazer um cenário mais desafiador é a

antecipação da corrida eleitoral, onde há uma expectativa de alta

polarização entre os candidatos à presidência.

Sendo assim, permanece a recomendação de cautela ao assumir

posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos

mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro,

em razão principalmente pelo nosso cenário político.
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Sobre a nossa ótica, mantivemos a não recomendação de fundos

de longuíssimo prazo (IMA-B 5+ E IDKA 20A), 5% em fundos de

longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/

DEBÊNTURE) e 30% em fundos Gestão Duration.

Já em fundos de médio e curto prazo, houve alterações. Diante da

expectativa de alta na taxa de juros fundos atrelados ao CDI

tendem a ter bom desempenho, indicamos uma maior porcentagem

de exposição em fundos de curto prazo (CDI), que agora passa a

ser 15%, enquanto os fundos de médio prazo, passam a representar

10% de acordo com a nossa alocação tática.

Em relação aos fundos pré-fixados, não recomendamos a

estratégia, pois diante da expectativa de alta na taxa de juros o

desempenho destes fundos tende a ser afetado. Mantemos a

sugestão para que os recursos necessários para fazer frente às

despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos

voláteis (IRF-M1, IDkA IPCA 2A).

Já para os títulos públicos, seguindo nossa ótica e diante das

seguidas elevações na taxa de juros demonstram ser uma boa

oportunidade. Recomendamos que a exposição seja feita

primeiramente utilizando a marcação à mercado, e posteriormente

quando atingindo o valor esperado, seja feita a transferência para

marcação na curva.

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e

que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de

investimento no exterior, recomendamos primeiramente a

exposição em fundos com hedge com 5% para posteriormente

realizar uma entrada gradativa em fundos que não utilizam hedge

cambial também com 5%.

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica

recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique

atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço

médio mais atrativo.

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos

a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias

para subsidiar a tomada da decisão.
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Retrospectiva 

Tivemos uma semana mais tranquila com bons resultados para a

bolsa de valores e para o câmbio.

O Ibovespa continuou a ter resultados positivos durante a semana

e a encerrou com alta de +2,7% totalizando quase 112 mil pontos.

Por outro lado, o dólar fechou a semana com uma queda de -0,75%

em relação ao real com cotação da moeda à R$ 5,38/USD.

A prévia do IPCA-15 apresentou alta de 0,58% no último mês, bem

acima das previsões que o mercado projetou e acumulou alta de

10,2% nos últimos 12 meses.

As contas externas encerraram 2021 com déficit de US$ 28

bilhões, pior que o resultado de 2020, mas melhor que os

resultados pré-pandemia.

Bolsonaro sancionou o orçamento de 2022, aprovando gastos

discricionários para poder recompor o orçamento de gastos

obrigatórios, principalmente no que tange à folha de pagamento.

O Brasil foi convidado a fazer parte da OCDE, porém terá que

cumprir alguns requisitos para que seja parte da organização que

realiza pesquisas, define diretrizes e firma importantes acordos

que impactam sobre a política e a economia dos países membros, a

fim de promover o desenvolvimento de seus participantes.

A tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia está pressionando o

preço do barril do petróleo em momentos de vulnerabilidade

enérgica da Europa, o que aumentou a dependência do uso do gás

natural. Com isso, os governadores decidiram prorrogar o

congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais 60 dias para

tentar conter os preços, já que o barril de petróleo chegou a 90

dólares, o maior valor desde 2014.

O Fed manteve as expectativas da elevação da taxa de juros, mas

não é apropriado subi-la em breve, o que possivelmente irá

acontecer somente em março.

Além disso, o presidente do banco central norte americano

informou que não descarta a possibilidade de elevar a taxa em as

reuniões durante o ano. Com isso, o mercado passou a precificar 5

altas nos juros americanos em 2022.

Em 2021 o índice de preços das despesas de consumo pessoal

(PCE), indicador de inflação utilizado pelo Fed, subiu 3,9%, o maior

aumento desde 1990. Já a economia cresceu 5,7%, o resultado

mais forte desde 1984.

Na China, na véspera do feriado de Ano Novo Lunar, maior feriado

do país e que se inicia nessa semana, os índices HSI e CSI 300

acumulam queda de -4% na semana causado pelo aumento nos

casos de Covid-19, que atingiram o pico dos últimos 18 meses,

além do pessimismo do mercado em relação às empresas de

tecnologia.

Além disso, a sinalização da injeção de estímulos na economia

favoreceu as moedas exportadoras de commodities.

Focus 28/01/202 

Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a

projeção aumentou de 5,15% para 5,38% em 2022. Para 2023, a

previsão para o IPCA aumentou de 3,40% para 3,50%. Para 2024, as

estimativas se mantiveram em 3,00%. Para 2025, as projeções

ficaram em 3,00%.
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A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou de 0,29%

para 0,30% em 2022. Para 2023, a estimativa caiu de 1,69% para

1,55%. Para 2024 a projeção se manteve em 2,00%, e para 2025, a

projeção também se manteve em 2,00%.

Para a taxa de câmbio em 2022, o valor se manteve em R$5,60.

Para 2023, a projeção se manteve em R$ 5,50. Para o ano de 2024,

a projeção se manteve em R$ 5,40 e para 2025 a projeção se

manteve em R$ 5,39.

Para a taxa Selic em 2022, a projeção se manteve em 11,75%. No

ano seguinte, a projeção manteve a mesma para 8,00%. Em 2024 e

2025, as projeções também se mantiveram em 7,00%.

 

Perspectivas

No Brasil, teremos a reunião do Copom na terça e quarta-feira, as

expectativas são de que a taxa Selic alcance 10,75% na tentativa

de minimizar a inflação.

Além disso, haverá divulgação do resultado primário do setor

público consolidado, da criação de empregos formais (CAGED) e da

produção industrial, todos referentes a dezembro.

No cenário internacional teremos a publicação de dados de

emprego nos Estados Unidos de dezembro.

Teremos também os resultados do PIB do 4º trimestre e dos

índices de inflação ao consumidor e ao produtor na Zona do Euro

referente a janeiro.

A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento do país,

segue sendo um tema de preocupação, principalmente devido as

manobras do governo para ampliar o teto de gastos.

Outro fator que tende a trazer um cenário mais desafiador é a

antecipação da corrida eleitoral, onde há uma expectativa de alta

polarização entre os candidatos à presidência.
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Sendo assim, permanece a recomendação de cautela ao assumir

posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos

mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro,

em razão principalmente pelo nosso cenário político.

Sobre a nossa ótica, mantivemos a não recomendação de fundos

de longuíssimo prazo (IMA-B 5+ E IDKA 20A), 5% em fundos de

longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/

DEBÊNTURE) e 30% em fundos Gestão Duration.

Já em fundos de médio e curto prazo, houve alterações. Diante da

expectativa de alta na taxa de juros fundos atrelados ao CDI

tendem a ter bom desempenho, indicamos uma maior porcentagem

de exposição em fundos de curto prazo (CDI), que agora passa a

ser 15%, enquanto os fundos de médio prazo, passam a representar

10% de acordo com a nossa alocação tática.

Em relação aos fundos pré-fixados, não recomendamos a

estratégia, pois diante da expectativa de alta na taxa de juros o

desempenho destes fundos tende a ser afetado. Mantemos a

sugestão para que os recursos necessários para fazer frente às

despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos

voláteis (IRF-M1, IDkA IPCA 2A).

Já para os títulos públicos, seguindo nossa ótica e diante das

seguidas elevações na taxa de juros demonstram ser uma boa

oportunidade. Recomendamos que a exposição seja feita

primeiramente utilizando a marcação à mercado, e posteriormente

quando atingindo o valor esperado, seja feita a transferência para

marcação na curva.

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e

que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de

investimento no exterior, recomendamos primeiramente a

exposição em fundos com hedge com 5% para posteriormente

realizar uma entrada gradativa em fundos que não utilizam hedge

cambial também com 5%.

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica

recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique

atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço

médio mais atrativo.

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos

a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias

para subsidiar a tomada da decisão.
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Relatório Analítico dos Investimentos 

em abril de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/04/2022

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento

TÍTULOS PÚBLICOS 6.036.469,49 6,94% 0,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há 6.819.286,19 7,84% 796 0,10% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... D+0 16/05/2023 7.876.054,81 9,06% 197 0,39% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... D+0 2024-08-15 4.068.413,94 4,68% 130 0,39% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA D+0 Não há 553.544,39 0,64% 313 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA D+0 Não há 7.781.395,56 8,95% 912 0,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 7.129.442,86 8,20% 1.066 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... D+3 Não há 6.471.070,75 7,44% 566 0,17% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 483.490,87 0,56% 840 0,01% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 14.301.520,08 16,45% 922 0,12% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES D+33 Não há 3.846.271,55 4,42% 2.281 0,35% Artigo 8º, Inciso I

BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES D+4 Não há 322.956,19 0,37% 4.382 0,10% Artigo 8º, Inciso I

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES D+3 Não há 1.176.836,67 1,35% 27.132 0,08% Artigo 8º, Inciso I

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES D+23 Não há 8.448.177,95 9,72% 131 1,20% Artigo 8º, Inciso I

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES D+4 Não há 649.760,28 0,75% 8.919 0,08% Artigo 8º, Inciso I

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I D+4 Não há 3.075.112,61 3,54% 527 0,12% Artigo 9º, Inciso III

BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO D+4 Não há 1.937.182,05 2,23% 836 0,93% Artigo 10º, Inciso I

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP D+4 Não há 5.076.801,80 5,84% 11.078 0,18% Artigo 10º, Inciso I

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... D+15 Não há 890.313,16 1,02% 134 0,10% Artigo 10º, Inciso I

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS D+0 65,85 0,00% 0,00% DF - Artigo 6º
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Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/04/2022

Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo Enquadramento

Total para cálculo dos limites da Resolução 86.944.101,20

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 65,85 Artigo 6º

PL Total 86.944.167,05
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Artigos - Renda Fixa
Resolução 

Pró Gestão - Nivel 2
Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2022
GAP 

Superior
Inf Alvo Sup

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 100,00% 6.036.469,49 6,94% 0,00% 15,00% 60,00% 46.129.991,23

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 34.228.137,75 39,37% 15,00% 40,00% 60,00% 17.938.322,97

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 70,00% 21.256.081,70 24,45% 10,00% 15,00% 60,00% 30.910.379,02

Total Renda Fixa 100,00% 61.520.688,94 70,76% 25,00% 70,00% 180,00%

 ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

RENDA FIXA 61.520.688,94

RENDA VARIÁVEL 22.348.299,65

EXTERIOR 3.075.112,61

×
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Artigos - Renda Variável
Resolução 

Pró Gestão - Nivel 2
Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - 2022
GAP 

Superior
Inf Alvo Sup

Artigo 8º, Inciso I 40,00% 14.444.002,64 16,61% 10,00% 20,00% 30,00% 11.639.227,72

Artigo 10º, Inciso I 10,00% 7.904.297,01 9,09% 5,00% 5,00% 10,00% 790.113,11

Total Renda Variável 40,00% 22.348.299,65 25,70% 15,00% 25,00% 40,00%

Artigos - Exterior
Resolução 

Pró Gestão - Nivel 2
Carteira $ Carteira

Estratégia de Alocação - Limite - 2022
GAP 

Superior
Inferior Alvo Superior

Artigo 9º, Inciso II 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 8.694.410,12

Artigo 9º, Inciso III 10,00% 3.075.112,61 3,54% 3,00% 5,00% 10,00% 5.619.297,51

Total Exterior 10,00% 3.075.112,61 3,54% 3,00% 5,00% 20,00%

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

7º I a 7º I b 7º III a 8º I

10º I 9º III
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Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão

CAIXA DTVM 47.906.068,69 55,10 -

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 31.064.380,97 35,73 0,00

TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... 6.036.469,49 6,94 -

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 1.937.182,05 2,23 0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de
investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos
de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim
definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos
Estratégia de Alocação - 2022

Limite 
Inferior (%)

Limite 
Superior (%)

Carteira $ Carteira %

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' 6.036.469,49 6,94 0,00 30,00

Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 34.228.137,75 39,37 15,40 60,00

Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 21.256.081,70 24,45 10,00 40,00

Artigo 8º, Inciso I 14.444.002,64 16,61 10,00 20,00

Artigo 9º, Inciso II 0,00 0,00 0,00 10,00

Artigo 9º, Inciso III 3.075.112,61 3,54 3,00 10,00

Artigo 10º, Inciso I 7.904.297,01 9,09 5,00 10,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA FIXA

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 1,51% 5,45% 5,39% 8,99% 9,27% 19,55% - -

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,40% 5,28% 5,26% 8,60% 9,10% 19,02% 1,16% 0,04%

IMA-B 5 (Benchmark) 1,56% 5,43% 5,31% 8,92% 9,45% 19,21% - -

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2,23% 6,24% 6,14% 9,06% 10,09% 20,14% 0,81% 0,04%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,53% 5,32% 5,24% 8,75% 9,09% 18,51% 1,02% 0,04%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,25% - 5,04% - - - 1,27% -

CDI (Benchmark) 0,83% 3,28% 2,53% 4,68% 7,08% 9,38% - -

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,80% 3,38% 2,57% 4,80% 7,48% 9,87% 0,03% 0,01%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 0,73% 2,92% 2,26% 4,13% 5,92% 7,01% 0,01% 0,01%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 0,72% 2,77% 2,15% 3,91% 5,71% 7,08% 0,00% 0,01%

IPCA (Benchmark) 1,06% 4,29% 3,73% 6,05% 12,13% 19,71% - -

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,91% 3,25% 2,56% 5,04% 2,64% 7,39% 0,39% 0,03%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,62% 2,86% 2,67% 5,24% 4,49% 9,44% 0,86% 0,02%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

S&P 500 (Benchmark) -8,80% -13,31% -8,50% -10,28% -1,18% 41,87% - -

BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO -8,70% -11,73% -6,74% -7,50% 3,40% 47,68% 12,84% 0,17%

Global BDRX (Benchmark) -6,96% -24,94% -16,76% -24,17% -12,60% 25,44% - -

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I -6,82% -25,10% -17,01% -24,50% -14,24% 22,16% 11,03% 0,20%

Ibovespa (Benchmark) -10,10% 2,91% -3,81% 4,23% -9,27% 34,00% - -

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES -8,97% 6,45% -2,76% 7,19% -9,53% 28,60% 7,84% 0,20%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES -5,22% 6,76% 0,49% 7,92% -3,67% 42,66% 7,40% 0,18%

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES -8,02% 2,55% -3,69% 4,62% -4,64% 51,51% 8,59% 0,16%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES -8,34% -0,34% -3,88% 2,82% -4,77% 41,77% 8,52% 0,15%

SMLL (Benchmark) -8,36% -2,23% -5,46% -0,84% -20,81% 23,46% - -

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES -8,34% -1,91% -5,67% -1,07% -21,39% 18,44% 9,91% 0,23%

CDI (Benchmark) 0,83% 3,28% 2,53% 4,68% 7,08% 9,38% - -

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP -0,17% 3,90% 2,59% 5,72% 3,50% 13,22% 1,33% 0,04%

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP -0,17% 4,43% 2,96% 6,74% 4,84% 17,23% 1,65% 0,04%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M

Global BDRX (Benchmark) -6,96% -24,94% -16,76% -24,17% -12,60% 25,44% - -

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I -6,82% -25,10% -17,01% -24,50% -14,24% 22,16% 11,03% 0,20%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022
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Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

CAIXA ECONÔMICA: 55,10%BB GESTÃO: 35,73%

TESOURO NACIONAL: 6,94%
BANCO BRADESCO: 2,23%

CAIXA ECONÔMICA 47.906.068,69

BB GESTÃO 31.064.380,97

TESOURO NACIONAL 6.036.469,49

BANCO BRADESCO 1.937.182,05
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Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

IMA-B 5: 21,58%

CDI: 17,64%

GESTÃO DURATION: 16,39%

AÇÕES - VALOR: 14,14%

IDKA IPCA 2A: 8,20%

TÍTULOS PÚBLICOS: 6,94%

MULTIMERCADO - MACRO: 5,84%

AÇÕES - EXTERIOR: 3,54%

MULTIMERCADO - EXTERIOR: 2,23%
AÇÕES - LIVRES: 1,35%

MULTIMERCADO - MODERADO: 1,02%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS: 0,75%

AÇÕES - DIVIDENDOS: 0,37%

DISP. FINANCEIRA: 0,00%

IMA-B 5 18.763.754,94

CDI 15.338.555,34

GESTÃO DURATION 14.252.466,31

AÇÕES - VALOR 12.294.449,50

IDKA IPCA 2A 7.129.442,86

TÍTULOS PÚBLICOS 6.036.469,49

MULTIMERCADO - MACRO 5.076.801,80

AÇÕES - EXTERIOR 3.075.112,61

MULTIMERCADO - EXTERIOR 1.937.182,05

AÇÕES - LIVRES 1.176.836,67

MULTIMERCADO - MODERADO 890.313,16

AÇÕES - SMALL / MID CAPS 649.760,28

AÇÕES - DIVIDENDOS 322.956,19

DISP. FINANCEIRA 65,85
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Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2022)

Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde P.U. Compra P.U. Atual $ Pago $ Atual Marcação

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2035 13/04/2022 483 4.134,383200 4.165,566742 1.996.907,09 2.011.968,74 Curva

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/08/2040 13/04/2022 488 4.093,090228 4.124,009607 1.997.428,03 2.012.516,69 Curva

NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B 15/05/2045 13/04/2022 485 4.117,148824 4.148,420791 1.996.817,18 2.011.984,08 Curva

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022
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Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR

Janeiro 82.575.020,31 4.033.046,94 4.791.044,02 82.718.733,59 901.710,36 901.710,36 1,09% 1,09% 0,94% 0,94% 116,17% 2,57%

Fevereiro 82.718.733,59 9.932.009,33 9.389.298,58 83.651.514,33 390.069,99 1.291.780,35 0,47% 1,57% 1,37% 2,33% 67,30% 2,30%

Março 83.651.514,33 1.872.153,18 1.434.403,37 86.084.340,48 1.995.076,34 3.286.856,69 2,37% 3,98% 2,04% 4,42% 89,99% 3,21%

Abril 86.084.340,48 19.480.343,23 18.933.013,06 85.586.053,68 -1.045.616,97 2.241.239,72 -1,21% 2,72% 1,42% 5,90% 46,08% 2,73%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

Investimentos IPCA + 4,88% a.a.

543210

2,72%

5,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade
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Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ANDRADINA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... 7.704.351,11 0,00 0,00 7.876.054,81 171.703,70 2,23% 2,23% 0,81%

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 11.664.834,28 0,00 5.000.000,00 6.819.286,19 154.451,91 1,32% 1,53% 1,02%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 8.024.096,18 0,00 1.000.000,00 7.129.442,86 105.346,68 1,31% 1,40% 1,16%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... 4.018.253,92 0,00 0,00 4.068.413,94 50.160,02 1,25% 1,25% 1,27%

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 10.699.263,41 0,00 3.000.000,00 7.781.395,56 82.132,15 0,77% 0,91% 0,39%

TÍTULOS PÚBLICOS 0,00 5.991.152,29 0,00 6.036.469,49 45.317,20 0,76% - -

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 458.500,24 73.539,87 51.803,84 483.490,87 3.254,60 0,61% 0,73% 0,01%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... 9.419.804,59 0,00 3.000.000,00 6.471.070,75 51.266,16 0,54% 0,62% 0,86%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA 13.093,63 1.415.651,07 881.209,22 553.544,39 6.008,91 0,42% 0,71% 0,00%

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 8.224.258,14 12.000.000,00 6.000.000,00 14.301.520,08 77.261,94 0,38% 0,80% 0,03%

Total Renda Fixa 60.226.455,50 19.480.343,23 18.933.013,06 61.520.688,94 746.903,27 1,23% 0,65%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP 891.796,65 0,00 0,00 890.313,16 -1.483,49 -0,17% -0,17% 1,65%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP 5.085.285,41 0,00 0,00 5.076.801,80 -8.483,61 -0,17% -0,17% 1,33%

BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES 340.725,67 0,00 0,00 322.956,19 -17.769,48 -5,22% -5,22% 7,40%

BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES 1.279.507,98 0,00 0,00 1.176.836,67 -102.671,31 -8,02% -8,02% 8,59%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES 4.196.085,44 0,00 0,00 3.846.271,55 -349.813,89 -8,34% -8,34% 8,52%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 708.894,27 0,00 0,00 649.760,28 -59.133,99 -8,34% -8,34% 9,91%

BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO 2.121.875,52 0,00 0,00 1.937.182,05 -184.693,47 -8,70% -8,70% 12,84%

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES 9.280.242,67 0,00 0,00 8.448.177,95 -832.064,72 -8,97% -8,97% 7,84%

Total Renda Variável 23.904.413,61 0,00 0,00 22.348.299,65 -1.556.113,96 -6,51% 6,76%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2022) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 3.300.173,19 0,00 0,00 3.075.112,61 -225.060,58 -6,82% -6,82% 11,03%

Total Exterior 3.300.173,19 0,00 0,00 3.075.112,61 -225.060,58 -6,82% 11,03%
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Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem
expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou
solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações
coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão
das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de
divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as
informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de
crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos
investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo
sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a
consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de
valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas
de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008,
art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de
2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras
providências.
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ATA Nº. 10, DA REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA ENTRE COMITÊ DE
INVESTIMENTOS E CONSELHO CURADOR DO PREVINA

Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro
Certificação CEA

Rodrigo Aguirre de Araújo
Membro Titular

Gestor
Certificação CPA-20

De forma presencial, às 13h30, do dia 17 de março de 2022, reuniram-se na sede do PREVINA os
membros do Comitê de Investimentos Bruno Sales, Rodrigo Aguirre, Rodrigo de Oliveira, Edna
Chulli, Gislaine Ervilha, Alan Jelles, Graciele Pereira e Marcos Santi, e do Conselho Curador, Kelly
Borba e Rildo Lima e, por videoconferência, Suzy Souza, Edna Diniz e Mara Costa, para reunião
sobre a realocação de recursos visando a compra direta de títulos públicos na curva em consonância
aos apontamentos feitos no estudo de ALM. Na ocasião, Bruno apresentou a forma como o instituto
pretende efetivar o procedimento, nos termos da Política de Investimentos, para atingir o índice de
15% (cerca de R$ 12 milhões), dentro da carteira Previdenciária, de títulos comprados na curva,
eximindo a marcação a mercado e as taxas de administração cobradas em fundos. Para atingir o
referido percentual, o Comitê sugeriu a realocação dos valores dos seguintes fundos: BB IMA-B 5
FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 03.543.447/0001-03 (R$ 5 milhões), BB
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ:
35.292.588/0001-89 (R$ 3 milhões), CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA
FIXA - CNPJ: 23.215.097/0001-55 (R$ 3 milhões) e CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71 (R$ 1 milhão), que seguem a
marcação a mercado, com suas respectivas taxas de administração, para a compra direta de títulos
públicos, com marcação na curva, de forma a garantir que os ativos não sofram com a volatilidade
e sigam com a rentabilidade até o vencimento do título. Dentre os produtos disponíveis e seguindo
posicionamento do estudo de ALM, concomitante à Política de Investimentos, o Comitê propôs a
compra de títulos públicos IPCA + taxa mínima de 5,5%, sem pagamento de cupom semestral, com
vencimento em 2035, 2040 e 2045, o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Curador. Na
sequência, o Comitê expôs a Carteira de Investimentos em fevereiro, totalizando R$ 84.979.842,22,
e o retorno de 1,57% nos dois primeiros meses do ano, pouco atrás da meta de 2,33%. Em relação
à sugestão de aplicação mensal, estimado em cerca de R$ 500 mil, o Comitê propôs aplicação no
Fundo Caixa FI Ações BDR Nível 1 (CNPJ 17.502.937/0001-68), ainda levando em consideração
a queda do dólar, nos menores patamares dos últimos meses, e a oportunidade de mercado para
reforçar posição no segmento, o que também foi aprovado de forma unânime. Não havendo nada
mais a tratar, a reunião foi encerrada às 15h15, lavrando a presente ata que depois de lida e aprovada
será assinada pelos presentes.
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Marcos Daniel Santi
Membro Titular

Secretario
Certificação CPA-10

Rodrigo Henrique de Oliveira
Membro Titular

Certificação CPA-10

Gislaine Teixeira Ervilha
Membro Suplente

Certificação CPA-10

Edna Chulli
Diretora Presidente

Certificação CPA-20

Graciele Fernandes Pereira
Membro Suplente

Certificação CPA-10

Alan Jelles Lopes Ibrahim
Membro Suplente

Certificação CPA-10

Rildo Lima Pereira
Membro do Conselho Curador

Certificação CPA-10

Kelly Cristina de Souza
Campo Borba

Presidente do Conselho
Curador
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Envia e-mails 
solicitando 

Cotação de TPF 
nas condições 
estabelecidas

Escolha dos TPF  
para compra

Encaminha as 
Cotações  

SIM

Aprova 
sugestão de 
compra do 

Comitê

Fluxograma - Manual de Compra de Títulos Públicos Federais

Não

Envia a 
solicitação de 

compra de TPF 
para as 

Custodiantes/ 
corretoras

Efetua a compra e 
confirma a 
operação

Registra a 
transação em 

processo

Juntada de documentação para 
Deliberação dos Conselhos 

Curador e Fiscal

Analise dos 
documentos

Seleciona as 
melhores taxas 
das cotações 
apresentadas 

Legenda:
TPF: Título Público Federal
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