
ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
(Por Vídeo Conferêncía) 
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Participantes: Claudir Balestreiro - Presidente, Admildo José F. dos Santos, Luiz 
Antonio Abra, Rosana Moraes Pivoto, Jorge Paulo Guzzo - Secretário e responsável 
técnico pelos investimentos. 

As 17 horas e 10 minutos do dia 15 de julho do ano de 2020 atendendo convocação formalizada 

pejo senhor superintendente e presidente do comité de investimentos deste instituto, e mais uma 

vez excepcionalmente através de vídeo conferência, iniciou-se a reunião onde se conectaram 

os membros que abaixo assinam, que teve seu inicio com a le itura da pauta do dia pelo senhor 

Jorge Paulo Guzzo responsável técnico pelos investimentos. sendo: 1) Apresentação do 
cenário econômico com a retrospectiva e perspectivas do mercado financeiro; 
2) avaliação do portfólio de Investimentos referente ao mês de lunho e ao 10 semestre do 
exercício de 2020; 3) Análise de fluxo de caixa e movimentações da Carteira de 

Investimentos; 4) Proposituras de Investimentos e apresentação do parecer técnico da 
Carteira de Investimentos elaborado pela empresa de assessoria crédito e mercado; 
5) Processo de credenciamento de instituições financeiras e 06) assuntos gerais.1) 
Apresentação do cenário econõmico com a retrospectiva e perspectivas do mercado 

financeiro: Tomando a palavra o senhor Jorge responsável técnico dos investimentos 
informa que o cenário do mercado financeiro aponta para direções opostas, com investidores 
oscilando entre O otimismo no desenvolvimento de medicamentos de rápida aplicabilidade contra 

o coronavirus. e o mau humor com a alia frequência das infecçôes e ntimero·de ôbitos que não 
param de crescer. alem da crise da pandemia as tensões entre os Estados Unidos e China 
também ficaram no radar dos investidores. Que esta oscilação também foi verificada no Mercado 
de Ações internacionais, como exemplo, na última semana enquanto a bolsa alemã avançou 
0.84%. a inglesa desvalorizou -1 ,01% , a bolsa Americana subiu 1.76% enquanto que a bolsa 
japonesa recuou -0,07%. Que no Brasil o destaque ficou pela divulgação do IPCA de junho que 
ficou em 0,26%, interrompendo uma sequência de dois meses de deflação, colocando pressão 

sobre o COPOM na definição da taxa SELlC da próxima reunião. Que outro ponlo positivo no 
mercado nacional foi a divulgação do fndice de vendas no varejo que apontaram crescimento de 
13,9%, após dois meses de queda devido ao isolamento social, destacou também 0(;) ) 
pronunciamento do Ministro da Economia Paulo Guedes afirmando sobre a possibilidade de \.y 
privatização de quatro empresas estatais nos próximos 90 dias, que estes falores pOSitiV0La 
levaram hã uma valorização na bolsa brasileira encerrando a última semana com avanço de 

3,38% chegando a casas dos 100.000 pontos. Que as perspectivas do mercado principalmente '. 
de risco repercutem ou otimismo pela recuperação econômica em países e regiões que j . ...... 
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passaram pela quarentena e pelo lado negativo pelos temores de uma segunda onda de 
contágios pelo coronavirus Ao final da explanação do Sr. Jorge o presidente abriu a palavra para 

manifestações, e não havendo, passou a ser analisado o próximo item da pauta.2) avaliação 
do portfólio de Investimentos referente ao mês de junho e ao 1° semestre do exercicio de 
2020: Ato continuo o presidente do comitê, compartilhou a tela da video conferência, abrindo o 

relatório analitico de Investimentos deste instituto, referente ao mês de junHo e ao 1° semestre 
do exercício 2020, dizendo que conforme podemos notar na primeira página do 
relatório, estamos com total na carteira de R$ 46.077.093,07 (quarenta e seis milhões, setenta 

e sete mil , noventa e três reais e sete centavos), que sobre a irregularidade do Fundo Caixa 
Brasi! Gestão Estratégica, apontado na última reunião, fo i devidamente regularizado, ou seja, 
conforme deliberação desle comitê, o limite máximo do referido fundo estava acima da previsão 

le9al( 20%) oa qual foi adequado para 17,4 1%. Podemos verificar também que sobre o quadro 
de enquadramentos, estamos devidamente dentro dos limites preestabelecidos na politica de 
Investimentos bem como na resolução Federal n.o 3922/2010. Que no mês de junho tivemos 

retorno nas aplicações de 1,69%, fi cando acima da meta tutorial que foi 0,53%, com destaques 
positivos para os fundos de renda varia veis, como, o Bradesco Selection Ações com retorno do 
mês de 8,95%, do Caixa Brasil FI de ações com relorno de 8,58% e do Caixa Pelrobras FI de 
Ações que obteve rendimento de 7,03%, na renda fixa destacamos o 
Fundo Bradesco institucionallMA-B RF com retorno de 2,09% e dos Titulas Públicos com retorno 
de 1,97%. Que no primeiro semestre tivemos retorno de 0,82% ficando abaixo da Meta 

estabelecida que é de 2,70%, que estamos apresentando certa recuperação da pel10rmance 
negativa do mês de março, chegando perto da meta atuarial. que mesmo com o prOblema do 
mês de março e pela falta de repasses de contribuições previdenciárias pelo ente, estamos 
fechando o semestre com patrimônio menor na carteira somente de R$ 180.210,48 (cento e 
oitenta mil, duzentos e dez reais e quarenta e oito centavos). Que os destaques positivos no 
semestre foram os fundos: Caixa Brasi l Gestão Estratégi ca com retorno de 4,33% e do caixa 

Brasil IMAB-5 com retorno de 3,04%, e os destaques negativos foram os Fundos na renda 
fixa: Bradesco IMA-B com retomo de -1,70%; dos Titulos Públicos com retorno de-l ,72%I, e na 
renda variável destacamos o Fundo Caixa Brasil ações com retorno. de - 2.17%, do Fundo 
Bradesco Selection de Ações com rendimentos de -2453% e do Fundo Caixa Petrobras de 
Ações com retorno de -30,57%. 3) Análise de Fluxo de Caixa e Movimentações da Carteira 
de Investimentos: Tomando a palavra o Sr. Jorge disse que fechamos o mês com total 

consolidado na carteira de R$ 46.077. 093,07 (quarenta e seis milhões, setenta e sete mil, 
noventa e três reais e sete centavos), que ap6s deliberação deste comitê. houve as seguintes 
movimentações na carteira de investimentos: Conforme APRs . 109 e 110/2020, foi efetuado a 
migração no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão. quatrocentos e cinquenta mil reais) do Fundo 
Caixa Brasil Gestão Estratégica para o Fundo Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF; Conforme APR 

111/20 foi efetuado o resgate de R$ 2.869,367.81 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais 
e trinta e seis centavos) do Fundo 8B IOKA 2 TP FI RF PREV e migraçào deste valor para o 
Fundo 88 Alocação Ativa Retorno Total RF Prev.( APRS: 112 e 113/2020); Conforme APR 114 
e 115 foram registrados a movimentação automâtica do funda Caixa Brasil Disponibilidades FI 
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dos 

,de aplicação no de R$ 1.786.510,81 (um milhão. setecentos e oitenta e seis 
mil, quinhentos e dez reais e oitenta e um centavos) e Resgate no valor total de R$ 2.052.651,97 

(dois milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) ; 
Conforme APR 11612020 para pagamento da folha salarial foi efetuado resgate de RS 

1.485.000.00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) no Fundo Caixa BrasillRF
M1 TP FI RF e aplicação neste mesmo fundo, do repasse efetuado pele ente, conforme APR 
117/20 no valor de R$ 584.396,89 (quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis 

reais e oitenta e nove centavos). Ao final de sua apresentação o presidente abre a palavra para 
manifestações. e não havendo, passou a analisar o próximo item da pauta. 4 · ~ Propos ituras de 
investimento: Sobre as proposituras de investimentos deste instituto o presidente do comité 

disse que para nosso embasamento nas tomadas de decisões, a empresa de assessoria elabora 
a cada quinzena o relatório visão apresentando o cenário econômico e quadro sugestivo de 
carteira e que também conforme deliberação da ultima reunião, em atendimento a nossa 
solicitação. foi fornecido pela empresa de assessoria através do Sr. Gustavo Nazaréh. o relatório 

técnico apresentando sobre os melhores segmentos para efetuar os passiveis resgates na 
carteira. para suprir as despesas deste instituto, na qual já encaminhamos os· mesmos por e-mail 
para todos os membros deste comitê e solicitou ao responsável técnico Sr. Jorge para que 
apresentasse os dados do relatório. Tomando a palavra o Sr. Jorge disse que primeiramente 

sobre o relatório visão da empresa Creditoemercado de 13/07/2020, apresenta as 
seguintes recomendações: "de adotar cautela nos investimentos e acompan'hamento diário dos 
mercados e estratégias. Mantemos a sugeslão para que os recursos necessários para fazer 
frente as despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos votáteis (COI , IRF-M1 . 
10KA, IPCA 2A). Os demais recursos mantenha-os em quarentena esperando um melhor 
momento para relocar". Que essa recomendação no relat6rio visão tamt)$m é acompanhado 

pelo parecer técnico elaborado pela mesma empresa através do economista Gustavo Nazaréh, 
concluindo que se houver necessidades de realização de resgates, deverá ser realizado em 
fundos de cur10 prazo justificando que esses fundos são mais líquidos, de menores duralton e 
volatilidade em relação a carteira do RPPS, apresentando pôr fim a sequ~ncia de fundos de 
investimentos de acordo com a nossa carteira de Investimentos que devem !ser efetuado. caso 
necessário, os resgates sendo: Fundo Caixa Brasil IRFM-1 Titulas Publicas FI RF; Fundo 

Caixa Brasi11DKA-2A títulos publicas FI RF e Fundo Caixa Brasil ima B5 titulaS públ icos FI RF . 
Que as recomendações da empresa de assessoria já vem sendo implementadas por este comitê, 

onde ja efetuamos resgates dos Fundos COI . e atualmente para pagamento da folha salarial e 
nossas despesas, estamos efeluando resgates do segmento tRFM-1 conforme deliberações 
deste comitê constantes nas atas de reuniões anteriores e que estamos utilizando desse mesmo 
fundo para efetuar as aplicações referentes aos repasses previdenciários, e para pagamento 
da folha salarial o saldo disponivel do segmento IRM-1 for insuficiente. sugere que seja utilizado 
do segmento IOKA-2A, conforme recomendações da assessoria. Que para os próximos dias 

estão previstos os repasses previdenciários da prefeitura e câmara municipal. que se efelivados ~ 
serão os seguintes: Contribuição Previdenciária - parte servidor no valor de R$ 366.631.60 
(trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos); 
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parcelamentos ere"u;'oc)S 
e que segundo informações da secretaria municipal da fazenda, o ente voltará efetuar os 

repasses das contribuições patronal, mas se forma parcelada, e segundo a mesma fonte para 
os próximos dias deverão efetuar o pagamento no va lor aproximado de R$ 580.000,00, sugerindo 

por fim, que estas receitas continuam sendo aplicadas no Fundo Caixa Brasil IRF~M1, para 
posterior resgate para pagamento da folha salarial do mês, e que se valor acumulado for 
insuficiente neste fundo, Que seja complementado o valor necessário efetuando resgate no funda 
Caixa Brasil IOKA2 IPCA TP FI RF, conforme recomendações da empresa de assessoria 

Informa ainda que estão previsto pagamento de cupom dos titulas públicos no varar aproximado 
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e sugere também que este, valor seja também 
utilizado para pagamento da folha salarial Que foi criado uma conta específica para aplicação 
das receitas provenientes a repasse para cobertura do déficit atuarial. sendo aplicados no FundO 
Caixa Brasil Gestão Estratégica, sendo sugere Que se houver repasses destes aportes 
financeiros pelo ente ou pela câmara municipal, que os valores sejam aplicados neste fundo 

especifico O presidente conclui que este relatório fornecido pela empresa de assessoria é de 
fundamental importância, onde podemos nos nortear sobre as movimentações de nossa carteira, 

não havendo novas manifeslações, colocou em votação as proposituras apresentadas, sendo 
aprovadas por unanimidade. 5) Processo de Credenciamento de Instituições Financeiras: 

Ato contfnuo o responsável técnico dos investimentos informa que foi enviado a todos os 
membros deste comitê, por e-mail , o link para acesso do processo de aredenciamento e as 
documentações apresentadas pelas instituições financeiras, que conforme edital foram 
apresentados o manifesta de credenciamento das seguintes institUições financeiras: Banco 
Bradesco S/A. ; BB Gestão de Recursos e Distribuidora de Titulas e Valores Mobiliários S/A.; 

Caixa Económica Federal ; Itaú Unibanco S/A e pelo Banco Cooperativo Sicredi S/A, informa que 
sobre esse último ou seja Sicredi S/A, considerando O último credenciamento foi atualizado em 
20/0212020 ou seja estando vigente, será analisado futuramente . Que também conforme edital, 
aS dados apresentados pelas instituições foram inseridos na plataforma eletrõnica na empresa 
de assessoria, na qual é gerado sua classificação, sendo: r) Banco [tau Unibanco S 
A: Instituição apresentou a documentação constantes no edital , Que as certidões estão vigentes 

e positivas, apresentando ao final a seguinte pontuação de quesitos técnicos: Rating de Gestão 
de Qualidade . 60%; Volumes de Recursos Administrados: 6%; Tempo de Atuação no Mercado: 
10%; Avaliação de Aderência dos Fundos: 18%, totalizando~se 94%, resultando então a 

classificação: IGQ~RP1: II) BB Gestão de Recursos e Distribuidora de Titulas e Valores 
Mobiliãrios S/A: Que esta instituição também apresentou a documenta:ção conforme edital, 
incluindo as certidões dentro de suas vigências, apresentando a seguinte ,classificação: Rating 

de Gestão de Qualidade: 60%; 1 0% ~ volumes de recursos administrados; tempo de atuação n0{)l 
mercado:~10% ; avaliação de aderência de fundos ~ 12% , totalizando 92%. com essa pontuação 
a instituição é classificada no nível : IGP-RP1 : III) Banco Bradesco S/A.: que pOdemos verificar 

a instituição apresentou toda documentação constante no edital, que as certidões encontra.s~ 
dentro do prazo de vigência, apresentando então a seguinte classificação: rating de gestão d 
qualidade· 60%; volumes de recursos administrados: 10%; tempo de atuação no mercado: 
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10%: avaliação de aderência dos Fundos ~ 10%, totalizando pontuação de 9'0% classificando se 
então no nível: IGP-RP1; IV) Caixa Económica Federal : que a instituição também 

apresentou a devida documentação, incluindo as certidões vigentes, apresentando a seguinte 
pontuação: rating de gestão de qualidade - 60%; volumes de recurso's administrados 
10%: tempo de atuação no mercado - 10%; avaliação de aderência dos Fundos -14%, 
totalizando 94%, então classificado no nível: IGQ-RPP1 . sendo então que Iodas as instituições 

acima foram classificadas no nível IGQ-RP1, que conforme edital, instit~ições classificadas 
neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno sendo consideradas excelente 

credibilidade, tradição e gestão e sólida estrutura organizacional , que conta com eficazes e 
seguros processos de investimento e de analise de riscos, Que apresentÇlm um ambiente de 
controle interno e seguro, capaz de garantir lotai disponibilidade integridade, tempestividade de , 
rastreabilidade das informações, assegurando o dever indiciaria em sua plenitude, sugerindo 
autorização para estas instituições , alocação no limite de nossa política d~ investimento e da 
resolução 3922/10, O presidente tomando a palavra disse que, com exceção da instituição Ilaú 

Unibanco, as outras instituições jâ constam com aplicações nesté instituto, sempre 
demonstrando confiabilidade e credibilidade, o que foi demonstrado no; relatôrio de riscos 
apresentados na última reunião pela equipe de assessoria, abre então a palavra para as 
manifestações dos outros membros não havendo, coloca o credenciamento em votação das 
seguintes instituições : Banco Bradesco S/A.; BB Geslão de Recursos e Distribuidora de Títulos , 
e Valores Mobiliârios S/A; Caixa Económica Federal; Itaú Unibanco S/A, sendo aprovadas por , 
unanimidade pelo membros presentes. Comunica por fim que o proceSS0 será encaminhado 
para análise e apreço do Conselho Consultivo, Deliberativo e Fiscal deste instituto. 06) Assuntos 
Gerais: Ato continuo o presidente sugere aos membros, que para maior transparência dos atas 
deste comitê, que a cada mês seja elaborado por este comitê, um Parecer~ Técnico da Carteira 
de Investimentos, para posterior envio ao Conselho e publicação em nosso sire, sugestão esta 

membros. Não havendo mais mate na a ser analisada, o presidente a 

o aprovados por unanimidade e finalizou a reunião e eu Jorge Paulo 
\"'f}i~ deste comitê, lavrei a presente Ata que de.vidàmente assinada por 

is membros deste comitê. J _s:sp~/ 

GUZZO 
Responsavel Técnico - Gestão Investimentos 

LUI 
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SantosjSP, 13 de julho de 2020 

RPP$: IN STITUTO MUNICIPAL DE PREVID~NCIA SOCIAL DE JALES 

ASSUNTO: Parecer Técni co referente aos questionam en tos sobre os possiveis resga tes para pagamento 
de folha . 

Senhores, 

Em atendimento a solicitação e em complemento a linha de defesa do Regime Próprio de 

Previdência Sodal, emitimos este Parecer Técnico no intuito de elucidar quanto aos referidos 

apontamentos sobre a realização de resgate para pagamento de folha . 

Conforme uma necessi dade do RPPS, esse estudo tem como objetivo el ucidar o Instituto, sobre 

os possiveis fundos para o resgate dos investimentos de acordo com os passivos de curto prazo, 

tendo em vista uma passivei pausa dos repasses. 

Vale a pena ressaltar Que quando aconselhamos sobre o destino do resgate, devido a uma 

necessidade, de alguns investimentos para os passivos de curto prazo, o melhor cenário é 

quando se há o mon tante necessário em fundos do segmento de curto pra zo. 

Uma vez em que fundos desse segmento, são os mais líquidos, de menor duration e os que 

apresentam menor volatilidade em relação carteira do APPS, portanto esse segmento se torna 

o mais adequado para a realização do resgate. 

Quando se há um re sgate programado de algum fundo ou segmento, tem os de considerar a 

volatilidade que ele apresenta, para não errar o momentO de saída e acabar realizando prejuízo, 

supondo uma rentabilidade negativa naquele período. 

Portando essa é a estratégia a ser seguida. se baseando em liquidez, duration e volatilidade, 

logo, podemos apli car esse conceito sempre que houver a necessidade de um resgate, partindo 

de fundos que tenham a maior liquidez, menor dura tion e de baixa volatilidade. 

Obtendo assim a mobilidade necessária para uma ação de curtíssimo prazo, e nào afetando a 

nossa carteira no quesito rentabilidade, uma vez que o segmento de cu rto prazo, de acordo com 

a nossa estratégia, tem como um dos seus objetivos, facili tar o resgate de investimentos sem 

comprometer a carteira, direcionado para os exigíveis de curto prazo. 
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Para que O RPPS mantenha sua carteira sempre enquadrada, diverSificada e cada vez mais 

aderente com as nossas recomendações, é importante seguir um ciclo, onde após o retorno dos 

investimentos e o possivel regaste para pagamentos, seja feita então, uma sugestão de carteira, 

onde recomenda riamos ações para rebalancear a cartei ra, caso fosse necessário. 

o melhor dos cen ários ê O RPPS seguir esse ciclo de forma mensal, buscando sempre estar 

diversi ficado, buscando o m.íximo de rentabilida de, se distanciando do risco de concentração e 

deixando a carteira de uma forma que atenda às necessidades do RPPS. 

Portanto, espelhando a nossa estratégia para a carteira do RPPS, aconselhamos os resgates, de 

acordo com a nece ssidade, dos seguintes fundos 
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CAIXA BRASILIMA-B 5 TfTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/6001-10 
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Os fundos apr~sentêldos são os de maior (iquidez da carteira, de menor duratio~ e que não 

trazem nenhuma rentabilidade negativa para o instituto, portanto os mais recomeMados para 

um posslvel resgate . 

Permanecemos à disposição para even luais esclarecimentos. 

Atenciosamenle, 

Luíz FeUpe c. Alfonso (Gustavo Nazareth) 
~' B... ~f_I\ÇU (Graduando em C I~no.IS Econõm,u11 
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Relatório Analítico dos )nvestimentos 
em Junho, LU trimestre e 10 semestre de 2020 
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Este relatóri o atende a Portaria MPS n'" 51 9, de 24 de agosto de 201 1, Artigo 30 InCISOS III e V. 



INSTITUTO MUNICIPA LOE PHEVIDÊNClA SOCIAL DE JAlES 

Relatório de Análise. Enquadramento$. Rentabi tid<Kle e Risco - 30/06/2020CRÉDIT2,~E_RE~_'?P 

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho 12020) 

Produto f Fundo Resgate Carência 

TITUlOS PÚBLICOS 

CAIXA 8RASll IRF- M 1 TiTULOS PUBliCaS FI RENDA F_ o-o N30M 

CAI.I(A BRASIL lMA.-B 5 TiTUlOS PÚBLICOS FI RENDA F .. _ 0'0 NãoM 

CAIXA BRASIL 10M IPGA 'lA TiTUlOS PÚBLIC OS FI RE __ O-O Nilo há 

S6 ALOCACÁO ATl VA Fie RENDA FIXA PREVlDENCLARIO 0' 3 NãoM 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA 0.0 Náo possui 

S8 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL Fie RENDA FIXA P .. o·J du Não há 

CAIXA PATRIMÓNIO INOICE OE PREÇOS FIG RENDA FIXA . O" Não há 

BRADESCO INSTITUCIONAL " .<\A-S FIG RENDA FIXA 0-' Mio há 

CAIXA BRASIL AÇÓES LIVRE Fie AÇOES 0'15 Nlio há 

CAIXA PETROBRA$ FI AÇÓES O" Não hlI 

BRADESCO SElECTION FI AÇOES O·, Nâohá 

S8 FI MULTlMERCADO PREVIDENCIARIO LP O·, Não ha 

Tolal para calculo dos limiles csa Resolução 

Saldo 

5.684.330.57 

1826.747,07 

6.155.055.16 

2,838.811 .73 

3462.497 11 

8020.3Q .45 

2881 388.08 

3.472.263.90 

3 205.042.64 

3.094 685.98 

769.557.83 

389510,92 

4 276.859,63 

46.077.093,07 

Participo SI Tolal 

12,34% 

396% 

13 .36% 

616% 

7,51 % 

17 41% 

625% 

754% 

fi 96% 

672% 

1.67% 

0.85·~ 

928% 

Cotist;ts 

".. 

'" 

956 

600 

76' 

'" 
'" 

'" 

'" 


27.567 

lO' 

lO' 

'% $1 PL do Fvndo 

0,00% 

0,02% 

0,07'4 

0.04% 

O,OJ'/o 

0,07°A, 

0,37% 

1,23% 

0,16% 

1,59'k 

0,13'4 

0,06% 

090% 

RESOLUÇÃO - 3.922 

Artigo 1- lnoso I. Alinea' a ' 

Arllgo 7", InCISO I, AlInea' b ' 

ArtigO 7" lnoso I Alinea' b ' 

Al1igo 7" InCISOI, Alinea 'b ' 

Artrgo 7", Inaso I, A1!nea' b ' 

An lgo 7", InCISO I. Allnea' b' 

Ar1igo '{O InCISO IV Alinea' a ' 

Ar1~o 7" InCISO IV. Alinea ' a 

Ar1190 .,., looso IV Alinea ' a ' 

Artigo 6" InCISO II, Alinea' a ' 

Arugo 8", lnaso II. Allooa ' a ' 

AtlIQO 8" Inciso II Alinea ' a ' 

AtlogO B", InCISO III 

-srv9~~~ 

p"')"'" 1 de 15 Crédito & Me,c,Kjo GeHito de V<LIo'es M~

-
,IIiW'oó' 

RU,l B~r.'Io de Paran.:lp,3(ab~ III - 15° Andar CJ 150 , 
( EP \\OSO-2S0 · relefon~ 113) 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENClA SOCIAL DE lAlES 

Relató rio d e Análise, Enquadramentos. RentabIlidade e Risco - Base: 30106/2020CRÉDIT.o. E!.'.~.~C.~~P 

Enquadramentos na Resoluçiio 3,922/2010 e Política de Investimento (REN DA FIXA) • base (Junho / 2020) 

Anigos - Renda Fixa Resolução % Caneira S Cal1eira 
ESLralegia de Alocado· 2020 

,,' Alvo 5u. 

GA' 
Superio r 

AMigO 1". lnCI$O r. Al lnea' ii ' 100,00% 5.684 .330.57 12,34% 0,00% 15,00% 17,00% 2.1 48.775 ,25 

ArtigO 1", Inciso I Alinea ' b ' 100,00% 22303.453.52 48,40% 1500% 35,00% l 00.00·~ 23.773.639.55 

Arllgo'" IncISO III , Alinea ' a 6000% 000 0,00"11. 0.00% 0.0004 6000'", 27.646.25584 

AflIgO 7" IncISO IV, Allnea ii 4000·4 9.558.694,62 20.75% l a 00·.4 20.00·'" 40.00'''' 8.87214261 

AMigO 7", lnclso VI. Atinea ' a ' 1500% 000 0,00% 000'" 0,00% 1500""", 6.911 .56396 

Artigo'" IncISO VII. Allnea ' a ' 5,00% 0.00 O,OO'ID 000% 0.00% 5.00% 2.303.854.65 

Amgo 7', Inciso VII, Aline .. ' b 500% 0.00 0.00% 0.00% 0,00% 5.00'.4, 2.303.854.65 

Art'9o "P IncISO Vii. Allnea c 5.00% 000 0 00% 0.00% 0.00% 5.00% 2.303.854 65 

Total Renda FIXa 100 00·'" 3 7. ~6.478 71 81 .49'" 25,00'4 70.00'" 24700% 

~ ~ 
,Q/JL 


Pagma 2 de 15 Crêd,to & Mer(<l':lo Ge-stão de Valoles Mo b,háflo< 
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INSTITu TO MUNICIPAL DE PREV IDÊ NCIA SOCIAL DE JAl ES 
CRÉDITOEMERCADO Relatório de Análise. Enquadramentos, Rentabilidade e Ri~o - Base: 30/06/ 2020 .:.,-... .11..-- _,... l~,.. f " .... . .1. j 

Enquadr<lmentos na Resolução 3.922;2010 e PoliticiI de In..-estimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho 12020) 

Estratégia do Alocação · 2020 
GAP 

Artigos - Renda Variável Resoluçiio Carteira S Carteira 
Superior

ln! Alvo S'p 


Art iqo So, Inciso ti, Al lnea' a ' 20.00% 4,253.754,73 9.23% 0,00% 12,50"10 20.00% 4.961.663.88 


Arllgo 8" Inciso III 1000% 4.276.859,63 9,28% 0 00% 1000% 10.00% 330.649.68 


ArttgO 6° Inciso IV. Alinea ' a . 500°,4 0.00 0.00% 0.00% 2.50% 5.00°,!, 2.303854.65 


Arllgo 8°. Inciso IV. Allnea ' b ' 5 00% 0.00 0,00% 000% 2,50% 5.00% 2.303.854.65 


Artigo 6° IncISO IV Allnea ' c ' 5.00% 000 0.00% 000% 000% 5.00·~ 2.303.854 ,65 


Total Renda Vanilvel 30,00% 8530.61436 18,51% 0,00% 27 50.• " 5,00%
'

Estratégia de Alocação - Lim ite - 2020 
GAP

Artigos - Exterior Reso luç.:io Carteira S Carteira 
Superior

Il'Iferior Alvo Superior 

ArlHJo 9° - A. InclSOII 10,00% 0.00 0,00% 0.00% 0,00% 10,00% 4.507.709 31 


ArtigO 9" - A. Inciso III 10.00% 000 0,00% 000% 2.50% 10 ,OO"k 4.607.709,) 1 


Talai Extenof t O, OO"ÁI 000 0 00% 0.00% 2,50% 2000% 


Pi>9'1Id 3 de 1~ 
Ro.t~ 8.r30de Pilr~rI,)pKilbd lH - l~ o tl.nda).4J 1501- S~nl ' 
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INSTITUTO MUNICIPA LDE PREVIDÊNCIASOCI/ll DE JAlES 
CRÉDITO E MERCADO RelatórIO de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e R i~o . Base: 30/ 06/2020 

:... , (;,. • ... L. " • .,(,,, •• 1. , 

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores · base (Ju nho ;2020) 

Gestão Valor % SI Carteira -I. SI PL Gestão 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 26.177.464 12 56.81 0 .01 

88 GESTÃO DE RECURSOS DTVM 10.620.744 ,82 2305 0.00 

TESOURO NAC IONAL (TITUlOS PUBL . 5.684,330 ,57 12.34 

BRADESCO ASSET MANAGEMENT 3.594553 ,56 7.80 000 

Arti90 14° - O total das aphcao;:Oe; dos recursos do regime próprio de prev.dêncl.l l.OCLolI em fundos de 

investimento e Cdfle.ràS CKlministradas n.!io pode erceder a 5% (cinco por cenlo) do \'Qlume 10lal de recursos 

de terceiros gendo por um ml!'SnlO gestor Ou por gestoras ligadas ao seu respectivo gl"\Jpo econOmlCo. assim 

definido pela CVM em regu la!l-.enlaç~o e~pec ifica (NR) 

Estratégia de Alocação para os pr6ximos 5 Anos 

Es lr.llégia de Aloc3.;1I0. 2020 
limite limite 

Artigos 
Inferior (%1 Superior (%1 

Carteira S Carteiril % 

Migo 7". Inciso I , AlInea' ii ' 5.684.330,57 1234 0,00 17,00 

An ogo ro. Inciso I, Allnea ' b ' 22 ,303,453.52 48,40 15.00 100,00 

AI190 r . lnciso 111. AlInea ' a ' 0.00 0.00 000 6()OO 

Ango .,.. Inciso IV. A1lnea ' a • 9.558.694.62 20,75 10.00 40,00 

Anlgo .,.. Inciso VI. Allnea ' a ' 0.00 0.00 0,00 15.00 

Anlgo 7". IncISOVII , Allnea ' a ' 0.00 0,00 0.00 500 

MigO 7", J I"IC~ O VII , Allnea ' b ' 000 0.00 0.00 5,00 

Afligo 7". IncISO VII Allnea ' c ' 0,00 000 0,00 500 

ArtIgO 8", IncISO II , AI!nea 3 ' .4 253 754 73 9 ,23 0 .00 2000 

Migo BO. Inciso III 4.276.85963 0.00 10.0092' 
An!Qo 8° . IncISO IV, Alinea ' ;õ ' 000 000 0.00 5.00 

Mogo 8", Inciso IV, Allnea ' b' 000 000 0.00 5.00 

AfllgO 8". Inciso IV. Alinea' c' 0 00 0.00 0 .00 5.00 

Anogo 9" . A IncISO II 000 0 00 0 .00 10.00 

ArtIQO9" . A. Inciso 111 000 0 00 0 .00 10.00 

\ 

~ÚJ ~ 
I'~g",a " d~ 1$ CrMolO & Me«.x!Q Ge-;t:io ire ~,e:. MOb,h;'a'Kl< 

Rua Barão de I'aranapoa<:aba. 233 . 1S· AnJar CJ 1501 . Sant, 
(EP 11050·250· le1elo,," 113) 3811, 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID ÊNCIA SOC IAL DE JAl ES
CRÉDITO E MERCADO Relatório de Análise. Enquadramentos. Rentabi lidade e Risco - Base: 30/0612020 c...·~.II,....~. . _ [~r'-+I.~.. • /., 

Distribuição dos ativos por Administradores - base (J unho I 2020) 

BEM DTVM : 0,85% 

BANCO 8RADESCO: 6,96% 


CAIXA ECONÓMICA 26. 177.4&1,12 

~ . ..... 
TESOURO NAQONAL: 12,34% 

• B8 GESTÃO 	 10.620.744,82 

• 	 TESOURO NAOONAl 5.684.330,57 

3.205.042,6ol• BANCO BAADESCOCAIXA ECONÔ"lICA: 56,81 % 

.BEM OlVM 389.510,92 
66 GESTÃO: 23,05% 

~ 
. -fo '-V' _' ,~ 

P.\ginJ ~ de 1 S C.edi to & MI',(,)[lo G~tkl de uillo'es. ~~"o~ 

Ru. Ba,3Q ~e P~'.Np'.UIJ" 21'1 _ l~o Andar Cll~Ol - S~"l. 


n~ 1105C·lSO· lelefolle 111~ l87b 




INSTITUTO MU NICIPALDE PR EVIDÉNC IA SOCIAL DE JAlES 

RelatóriO de Análise, Enquadramentos, Rentabi lidade e Risco - Base: 30;06;2020CRÉD ITP.E~.~_~C:.~.J?P 

Distribuição dos ativos por Sub-Sf:9mentos - base (Junho /2020) 

AçõES - SfTORJAl5: 1,67% 

IRf-M I : 3,96% AÇÔES - [NDlCC ATIVO: 0,85% 

IDKA lPCA 2A: 6,16% 
GESTÃO DURATION: 23,66% 

AÇÕES - UVRES: 6,72% 

IMA-a: 6,96% 

II'\A-GEW' 7, 51% 

- IMA-B 5: 20,89% 

MULTIMERCADO - CON5ERVAOOR: 
9,28% 


TiTulOS PÚBUCOS: 12,31"10 


10.901.730,5] • GESTÃO OURATION 

• 	 lMA-' 5 9.627.3 19,06 

5.684.330,'57• TÍTULOS PÚBUCOS 

• MUlTIMERCAOO - CONSER.VADOR 	 4.276.859,63 

. IMA-GERAl 	 3.462.497, 11 

• !MA-B 	 3.205.042,6<1 

• AÇÔES • UVRES 	 3.094.685,98 

• IOKA IP(.A 2A 	 2.838.8 11,73 

1.826.747,07 • IRF-M 1 

AÇÕES - SETORlAIS 	 769. 557,8] 

38<),5 10,92 • AÇÓES - INDIU ATIVO ~_ 

()7~21 
P;\9"'''6 de 15 CréditO &: M""ado Gest~ J!e Valores Mob,lllllIO'" 

RIJa B~,~o de ~lIraIlJp'acaba. 2.n - 15" Andar CJ , SOl · San to 
GP. 11050-250- TeI~tOfl<! (13) 38711 



CRÉDITO E MERCADO 
~....... /1,..... •_ E. •• .I. .. .t~ . 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIOtNCIA SOCIA L DE JAtES 

Relatôno de Anãhse. EnquadramentOS, Rentabi lidade e Risco - Base: ]0/06/2020 

Carteira de Titulos Publicas no mes de (Junho 1 2020) 

Titulas Publicos 

NTN-B - Nora do Tesouro NaCIOnal · S~"'e B 

NTN-B - Nola do TesOt.JrIl Nacional · 5/mB B 

NTN-B - Nota do Tesouro NitCionat · Série B 

Vencimento 

1510812024 

1510812024 

15105I2G45 

Comp ra 

1110812004 

02J ' 2~ 

02J03I2009 

Qlda 

500 

270 

630 

P.U. Compra 

1 481 .344824 

14!}.6.:73526 

1 lG4.73659 

P.U. Aluai 

3.929, 'S.S03 

3,929,164&03 

" .22Q 4).t391 

$ Pago 

743.672,41 

403.538,02 

69S9S4.05 

S Aluai 

1 964.562.40 

1(16087450 

2 ,658 873 67 

Marcaçao 

Mercado 

Mercado 

M.""",,, 

~}-
~ -, 

, 

Cftkj.to &. N'/!'c,)do Gestão d@Vdlolei"M6tJl"otno'P.9'!\a 1 De 15 

II.. , &.0110 ~ Pa,~n.Jp'x.>b;" 2H • 1 ~o And.'\( CJ \501 • S3f1!' 
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INSTITUTO MU NICI PAL DE PREVI DÉNClA SOCIAL DE JAlES 

Relatório de Análise. Er>q uad,amentos, RE>nlabilidade e Risco· Base' 3O/O6{2020 C RÉD IT2.~~.E.R,<::,.I;\!:>P 

Retorno e Meta Aluarial acumulados no ano de 2020) 

Mi, Saldo Anterlol Apliuções RUl}"tes Saldo no Mlls ROlamo R...tor no Acum Reto mo Mia Retorno Acum Meta Mes Meta Acum G3p Acum V.R 

JaneIro 46.257.303.55 <I 687.607 6 \ 1.129.600 83 ~ 9.977.467_59 162.351.26 1&2 357,26 0,33% 0.35'110 0.7\"10 0,1'% 46.0 5-' 1 32% 

Fe..erelfO 49.977.'1f;)7,59 2.555 988.54 3. , 77.692 23 49 342.'135 95 . 11 32795 149.029 3 \ -<l03,"", 0,30% O..~ 1,37% 21,&f."4 " ..% 


MarÇ(l <19 342A 35.95 5.970186,83 6.52229625 4643 1.459,58 . ~ 359 456 95 ·2 :' 10 437 64 .4 78 , -4 50· : 0,570/0 194% -231,2il';, 11.00% 


4643145958 :; 552.730 2<1 4.00964248 46719.539.52 144. 992, 18 - ',405 445 46 ",.. .;:, 96~ 014% . 142 03'\ 57,..

2 "" """ 

MaiO 46. 7 19.539 52 ~ 395 259 49 3 549 1179 90 46,579598,83 1014 669,72 -450 7T~ 14 217'.1. -lJ,!S', 001% 216% ·39 ~' 'I'. 3,19% 

J<Jnt>O 46579.596,83 6 460 48S,43 7,7520 HI73 46077.093 07 769,0,2.1 59 338248.65 1 69'10 0,62% 053% 2.70'11. 30,40% 2.47% 

Investimentos x Meta Atuarial 

... 
2,70% 

0.0 1.0 2.0 

Investimentos IPCA + 5,84% a.a, 

~J 


';;/{fl--
r~g'l1<l S de 1 ~ Cretino/&' Me,(,}(lo Gestâo de Valo r~ 1 MOb,lt(mo' 

Rua 11.. ,30 de Pararlaplac olb..... Z33 - IS· Andar CJ lS01 - $ant. 
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INSTITUTO MUNICIPALOE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES 

C R É D I Tg5~':_~~..I;\_".p RelatÓriO de Anali se, Enquadramentos. Rentabil idade e Risco - Base. 30/06/ 2020 

Gráficos ilustrativos de Evolução Pa trimonial e indicadores 

Evolução do PatrilTlÔnio 

60.000.000,00 

50.000.000,00 

-t:r: 40.000.000,00 
o 

,iS 
E 
o 
~ 30.000.000,00 

20.000.000,00 

10.000.000,00 

2012 2013 20 1.(\ 2015 201 6 2017 2018 2019 

ANO 36M 
Comparativo 

4.00 

2.00 

t 0.00 
o o, 
" '" -2 .00 

".00 

-6.00 

Fev '20 Ma r'ZO Abr -20 Mai '20 15 Mal 

Investimentos Meta Aluaria l 'i COI IMA-B ) IMA-B 5 

IMA·B 5+ l ' IMA Geral lRF-M ~ IRF·M 1 ~ IRF-M 1+ 

Ibovespa ISX \ SMlL . IOIV 

~ 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID~NCJA SOCIAL DE JAlE S 

Relalório de Anâlise., Enq uadrameolos. Rentab ilidad e e RIsco - Base' 30/06/2020CRÉDIT~.~~.~.RLC.~.DP 

Retomo dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho!2020 

Ativos Rend;J Fixa Saldo Anlerior Aplicaç~ 

j 
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B ~· IC. RENDA FIM 3.139..495.1 1 0.00 

TITULOS PÚBLICOS 5.574.693.02 0,00 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX .. 6.08e.169,48 0.00 

CAIXA PATRIMÓNIO [NOICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L.•. 3.436.072.16 0.00 

SB AlOCAÇAo ATlv A FIC RE NDA FIXA PREVIDENClÁ RIO 3.429.957.38 0.00 

CAIXA BRASil IOKA IPCA 2A TiTUlaS PÚBLICOS FI RENO ... 3.485.901 .81 0.00 

BB IOKA 2 TITulaS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC 2.848.40356 0.00 

CAiXA BRASi l GESTÃO ESTRATEGICAFI RENDA FIXA. 9.406.343.2'" 0.00 

S6 ALOC AÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL Fie RENDA FIXA PRE .. 0,00 2869.J67.81 

CAIXA BRASIL IRF-/l." 1 TITULOS PÚBLICOS FI RE NDA FI X.. 720.961 .89 1 80'" 610.81 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 265.807.82 1 786.510.81 

Total Renda Fixa 38.395.805,53 6.480.489.43 

Resgates 

0.00 

000 1 

0,00 

0.00 

0.00 

680000,00 

2.869.367,81 

1 .\50.000,00 

0.00 

700,000,00 

2052.651.97 

7.752.019,78 

Saldo Aluai 

3.205,0,.2.&4 

5.684.330.57 

G 155.055.16 

3 472.263.90 

3.462.497.11 

2 838.811.73 

0,00 

8.020 342 45 

2.881.388.08 

1.826.747.07 

0.00 

37.546.478.71 

Retorno (RS) 

65.54753 

109.631.55 

66.885.68 

36.191 ,74 

32.539.73 

32.909.86 

20.964 ,25 

63.99921 

12020,27 

1.174,37 

333.34 

442.203,53 

Retorno ("I. ) 

209°" 

1,91'" 

1 10'/0 

105".4 

0.95% 

0.94°1io 

0.74% 

c.sa% 

0.42"4 

005% 

0.02% 

O , 99 ~. 

'~ 


FUNDOS DE RENDA FIXA 

('lo ) Ins!il Var - Mês 

2.09" 3.04·'" 

1.10°", 0,91 '4 

1,05°", 0.90% 

0.95% 1.27% 

1.18% 0.86% 

1.21'", 0.81·k 

0.75'4 117% 

095'", 1.34'", 

0.26% 0.05% 

o ,"'.... 0 .01 % 

1.21'/. 

~~ 

----z;;;:JI-------::-:::-;;;:;:;;;::
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Retomo dos Investimentos apôs as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020 FUNDOS OE RENDA VARIÁVEL 

At;vos Renda Variável Saldo Anterior Aplicações Resgatês Saldo Aluai Relomo(R$) Retorno 1"1.1 (%) Inslit Var - Mês 


BAADESCO SElECTION FI AÇOES 357.502.91 0,00 0,00 389.5 10,92 32.008.01 8 ,95·", 8.95°,4 12.00% 


CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇOES 2.850 111 ,56 000 0,00 3.094.685,96 244.574,42 8,58% 8 . 58~ t 2.44% 


CAIXA PETROBRAS FI AÇOES 719021.35 0,00 0.00 769.557 83 50536,48 7,03% 7.03% 18.55% 


88 FI MUL TlMERCAOO PREVIDENClÁRJO LP 4.2571 51 ,48 0 00 0 00 4.276.659.63 19.702 ,15 0.46% 0,46% 086',4 


Total Renda Variável 8. 183.793,30 0,00 0,00 8.530.614,38 346.821 ,06 4,24~. 7.17~. 


~} 
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Retorno dos Investimentos após as movi mentações (aplicações e resgates) no 2° Trimestre/2020 

Ativos Renda Fixa Saldo Anterior 


CAIAA BRASIL GESTÃO ESTRATt::GICA FI RENDA fiXA 9. 176,442 .52 


rlTULOS PUBlICOS 5.454 .774.92 


CAIXA BRASllIMA-B 5 TITULOS PUSUCOS FI RENDA FIX. .. 5.935 .Q27IQ 


BRA DESCQ INSTlTUCIONAl IMA-B FIe RENDA FIXA 3.047.851 .60 


CAIXA PATRIMÓNIO INDICE OE PREÇOS nc RENDA FIXA L .. 3.352.239.22 


CAIXA BRASIL 10 M IPCA 2A TiTULOS PÚBLICOS FI RENO •. :I 406.2HI.90 


SB ALOCAÇAO ATIVA Fie RENDA FIXA PREVlDENC IÁRIQ 3.362.883.79 


BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS F! RENDA FIXA PREVlOENe .. 2,783.525.66 


66 AlOCAÇAO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE .. 000 


CAIXA BRASIL IRF.M 1 TITUlOS PUBlicas FI RENDA FIX . 2.284 ,766. 32 


CAIXA BRASi l DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 243.77574 


Aplicações 

0 ,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2.869367.81 

3. 103 686.25 

6,435 435, lO 

Resgates SaldO Aluai Relorno tRS) 

1.450.000.00 8.020.34245 293.899.93 

61.503.78 	 5 684.330.57 291 .059,43 

000 6.155,055,16 220.028.06 

000 3.205.042,64 157.191 .04 

0.00 3.472.263.90 120.024 ,68 

680.000.00 2.838.811.13 112,592 83 

000 3,462.4971 1 99.613.32 

2.869.36781 0.00 85.842.15 

000 2881.386.06 12.020.27 

3.570.000,00 1.826.74 707 8294.50 

6.680 .670,57 	 0.00 1.459.73 

Total Renda Filla 1.402.025,94 

(íl2: 


FUNDOS DE RENDA FIXA 

Relorno , 0.4) (-"llnstit 

320% 3.27% 

5.3<4% 

371".4 3.71% 

5,16% 5. 16% 

3.58 ·~ 3 58% 

3.31% 3.54'''' 

2 ,96 '" 2.96% 

3.00% 3.57% 

0.42"4 2 .88'~ 

0.15% 1.09% 

0.02% 054% 

2,72% 

~} 
J) 

:42 
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Retorno dos Investimentos .lpÓS as movimentações (aplicações e resgates) no 2° Trimestre/2020 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 

Alivos Renda Variável Saldo Anterior Aplic.:açoes Resgates 5aldoAtval RelomolR$) Retorno ('lo ) (%) los tit 


CAIXA BRASIL AÇOES LIVRE FIC AÇOES 2.380 327.35 0 00 000 3 .094.685.98 714.358,63 3001% 30.01% 


CAIXA PETROBRAS FI AçOeS 489.679,23 0.00 0,00 769.557,83 279.878,60 57.16% 57, 16% 


8RADESCO SELECTION FI AÇOES 310.224,69 0.00 0.00 389.510,92 79.286,23 I 25.56 ',," 25,56·", 


88 FI MULflMERCADO PREVIOENCIÁRIQ LP -003.722 54 0.00 000 4 216.659.63 73.137,09 1.74% 1,74 % 


Total Renda Variâvel 1.1 46.660 ,55 15.53't. 
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FUNDOS DE RENDA FIXA 

Retorno ('lo ) ("lo) lnstit 

Retorno dos Investimentos após as. movimentações (aplicaçóes e resg.:tIes) no 1° Semestre/202a 

Ativos Renda FilIA Saldo Anterior 

CAIXA BRASil GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA 7.718.166.67 

CAIXA BRASll IMA-B 5 TITULaS PÚBLICOS FI RENDA FIX .•. 5.97332863 

CAIXA BRASIL 10M IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS FI RENO... 5.38B 855.95 

CAIXA PATRIMONIQ INOICE OE PREçoS Fie RENDA FIXA l.. 3.372 496.50 

86 IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC •.. 2.802.130 59 

as ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 3A02.93771 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULaS PUBLICaS FI RENDA FIX 1 137 194 ~3 

SS ALOCAÇÃO ATlVA RETORNO TOTAL Fie RENDA FIXA PRE ... 0.00 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA fiXA 25361504 

BRAOESCO INSTITUC IONAL lMA.-B FIG RENDA FIXA 3260A4392 

TITULOS PUBLlCQS 5.922.872.1 4 

Aplicações 

1.359.180,99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.65 1.626,40 

2.869.367,61 

12.742.696,94 

0 ,00 

0 ,00 

R".sgates Saldo Alua i 

1.450.000 00 8 020_342.~5 

000 6.155055,16 

2.680.000,00 2838811,73 

0.00 3.4 72.263.90 

2.869.36781 0.00 

000 3.462.497.11 

6.005.000,00 1 82ti 747.07 

0.00 2. 881388,06 

13000.295,53 0.00 

0 00 3.]05042 S4 

136,666.13 5684.330.57 

Total Renda Fi )(3 

Retorno (RS) 

392.994,79 

161.726.~ 

129.955.78 

99.767 .~O 

67.237.22 

59.559.40 

4~ .928 ,24 

12.020.27 

3.963 55 

·55 401.26 

101873 44 

832.896,<16 

4.33% 

3 .04''(' 

2 41 '... 

2.96"'\' 

2 "'0"4 

I 75"4 

0.55% 

0 .4 2'4 

0 .03% 

- 1.70% 

· 1,72·... 

1,33'1. 

~ 

'\. 


4.63% 

3.()4·4 

3.12'4 

2.96 '''' 

2.88" 

1.75% 

2.48',ot 

1.3-4% 

., 70'10 

~f! 
~ 
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Retomo dos Investimentos após as movimentações (aplic,lçôes e resga~s) no 10 SemestreJ2020 

Atlvos Renda Variãvel Saldo Anterior Aplicações 

86 FI MULTIMERCADQ PRE v lDENCIARIO l P <$,237 .432,46 0,00 

CAIXA BRASi l AÇOES LIVRE FIe AÇOES 1 163.289.39 :2 000.000,00 

BRADESCO SELECTlON FI AÇOES 516.120.91 0,00 

CAIXA PETROBRAS FI AÇCES 1108.419.2\ 000 

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 

Resgates Saldo Aluai Retorno (R$) Retorno (%) (%) ln5Iil 

0,00 4.276.859.63 39.0427,17 0 .93% 0.93% 

0.00 3.094 ,685.98 .aB.60J,41 -2 110,0. -13,79% 

0.00 389.51092 - 126.609.99 -24,53"4 -24 ,53% 

000 769557 83 -338.861 18 -3057"4 -30.57% 


Total Renda Variável -494.647 ,61 -5 ,4 B~. 
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NOSSA VISÃO 13/07/2020 

julho 14th, 2020 Autor: ill!!niu 

Retrospectiva 

Os merctldos de risco fecharam a semana em direções opostas, com os in vestidores osci lando ent re o 
olimismo no desenvolv imento de medicamen tos de rápida ap licab ilidade contra o "coronavirus", e o mau 
humor com a alta frequência das infecções e numero de óbitos que nã(l param de crescer, levando fl lgumas 
regiões a retroceder na fl ex ibili zação social. As tensões en tre EUA lo! China t!lmbém ficaram no radar dos 
investidores. após a autoridade norte-americana impor sanções ao secretâr io do Partido Comunista da região /V17 
autônoma de Xinjiang , Chen Quanguo, ~ mais três membros do alto escalão local , por supostos abusos dcf...r/ 
direitos hu manos con tra minoria muçulmana na região. A Ch ina prometeu retaliações. 

Nos EUA, os bolsas locai s fecharam a semana com ganhos. dian te do início da divu lgação de resllltados ~ 
tri mestrai s das empresas, a chamada "' temporada de balanços·'. A inda por lá, destaque para a proliferação d 

M"II_cc",i",m,,,"o . ,,,mb'~K>9"'",,,",,i""",w.,,i,ne"to"7,·4284 	 ~~ 
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infecção e número de ób itos pelo "coronavírus" na região sul do país. 

Na Ásia, destaque pam a divulgação da intlação ao produtor (PP!, na sig la em inglês) na China. O índice de 

junho recuou "3,0% I.!m rel flção há um ano, ante ex pe.ctativa de recuo de 3.2%. A queda de junho é a quinta 

consectlti va. com a pandemia pesando bastante sobre a demanda dfl indústria. Enquan to no Japão, o banco 

cen tral loca l (BoJ , na sigla em inglês) divulgou re latório com perspectivél.s para a economia da região. No 

re latório. o BoJ reba ixou a perspectiva para a economia de todas as regiões do pais, afirmando que a silllação 

econômica e extrema mente grave, com a pandemia continuando a pesa r sobre os exportadores e o setor de 

serviços, e que nâo hesitara em tomar medidas ad ic ionai s. 


Na região do euro , destaque para ti divul gação de dados sobre a produção industria l a lem ã. O cresc imento foi 

de i ,8% em maio, diante de avanço esperado de 10%. Com a reabellura do comércio na regi ão do euro, os 

consumidores vo ltaram as compras conforme most raram as estimati vas da Enroscat para as vendas no varejo. 

Nos 19 países que usam o euro como moeda , as vendas salta ram a 17,8% em maio na comparilção com abril. 


Para os mercfldos de ações internaciona is, a semana foi de movimentos míslos. Enq uan to o Dax , índice da 

bo lsa alem~ , avançou 0,84%, e o FTSE-I 00, da bolsa inglesa , desva lorizou -1,01 %, o índice SP 500. da bolsa 

nor1e-americana , subiu 1.76% e o Nikkei 225, da bolsa japonesa. recuou -0,07%. 


No Bras il. destaque para a divul gação do lPCA de junho. O índice, considerado a inflação oficia l do pais, 

ficou em 0.26% conforme divulgou o JBGE. O resultado interrompe uma sequencia de dois meses de 

deflação. e coloca pressão sobre OCOPOM na defi ni ção da taxa Selic na reun ião do mês que vem . A alta nos 

preços dos combustí veis exerceu o maio r impacto ind iv idual sobre o índ ice. No ano . o IPCA passou a 

acumular variação de O, lO%. e em doze meses, de 2, 13%
 

• 

Após do is meses de queda de vido ao isolamento socia l iniciado em março, o comêroio va rejista brasile iro 

apontou que as vendas no varejo subiram 13,9% em maio na com paração com ab ril, con fo rme divulgou o 

IBGE. O resultado foi acima do esperado , um O'! vez que a expectativa mediana dos economistas compil<lda 

pe lo Bloomberg apontava para uma alia de 5.9% depois da queda de 16,8% registrada em abril. Ê a maior 

a lta da se rie histórica da pesqu isa , ini ciada em janeiro de 2000. 


Destaque também para a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao afirmar que o país irá pr ivati zar 

quatro empresas esta tais nos próx imos noventa dias , após a aproximação do Planalto com o "'Cenlrão" . 

Segundo Guedes, a agenda reform ista ganha força após a cri se sanitória em que o governo se viu ob ri gado a 

ab rir os co fres públicos com medidas para tentar segura r a ati vidade econom ia. 


Para a bolsa brasileira a semana foi de a lia, com os dados econôm icos sustentando o ot imismo. O lbovespa 

encerrou a semana com avanço de 3.38%, aos 100.031 pontos, acu mu lando va lorização de 5,23% no m0:::. e 

desva lorização de · 13.50% no ano. O dóla r comercia l encerrou a sessão de sexta -fe i{a cotado a R$ 5.3208 

para a venda. Na semana , a moeda avO'!nçou 0,05% frente ao real, enquanto no ano aCLJ,mula a lta de 32,69%. 

Já o IM A-B Total encerrou a semana avançando 0,95%, enquanto no mês acumula alta de 2.32% e no ano 

va lorização de 0,62%. Em 12 meses a valori z.ação é de 6,26%. 


Rela tôr ío Focus 

No Reltlt ório Focus reve lado hoje, os economistas que mil itam no me rcado fi nanceiro aj ustaram as 

estimativas pari'! a inflação deste ano, a inda em meio à economia doméstica fragilizada. O documento re\'ela 

que a expectativa, na med iana das projeções, para o IPCA deste ano foi elevada para 1,72%, ante 1,63% da 

semana <I nterior. Um mês atrás a previsão para o lPCA desle ano era de 1,60%. O resultado continua distante 

da meta de inflação fixada pelo CMN para este ano, de 4,00%. Para 202 1, o mercado financeiro manteve 

pela quinta semana segu ida a expectativa de que a inflo:tção ence rre o ano em 3,00%. Em 202', n meta cenLral 

de inflação é de 3,75% e sera oficialmente cumprida se o ín dice osci la r de 2,25% a 5,25%. 


Para a Se lic. O mercado manteve pela terceira semana consecutiva ii estimativa da taxa em 2,00% ao ano. O ~ 
número projeta um novo co rte da Se lic na próxima reunião do Copom, em agosto, o que implicaria em uma li 
redução de 0.25 ponto percentual frente ao aluai patamar. Para o encerramento de 202 1, a prev isão para a . 
taxa Se lic foi mantida em 3,00% pe la quinta semana consecutiva. 

ht1Ps:Ilww.v.creditoemercado.com.btlblogconsulloogemioveSlimenlos(lp::4284 
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Entre os economistas que mais acertam as prt!visões. reun idos no chamado "top 5", as estimativas para a taxa 
Selic ao IInal do ano foram reduzidas para 1,88% na mediana das coletas. Para 202 1 as apostas são de que a 
tax a Se lic encerre o ano em 2,38% na med iana das coletas. um au ment o em re lação à estimati va semana 
pasS<1da . 

Os analistas do mercado financeiro voltaram a reduzir a expectativa de conlração da economia bras ileira 
medida pelo PIB. O mercado esti ma que o PIB bras ileiro enco lh a -6,10% neste ano, ante expectati va de 
-6,50% uma se mana atrás. Há qll3tro semanas, a estimativa era de queda de -6,51 %. Para 2021, O mercado 
financeiro manteve a prev isão de expansÃo do PIB pela oitava semana co nsecutiva em 3,50%. Este mês, o 
Bacen atualizol1, por meio do Re latôr io Tr imestra l de Inflação (RTI), sua projeção para o riS em 2020, de 
variação zero para relração de -6,4%. 

o re latório mostrou que a projeção dos economistas para o câmbio ao final de 2020 foi mantida em R$ 5,20 
pe la quinta seman a seguida. Para 202 1, a projeção para o di mbio foi aj ustada para R$ 5,00, anle estimati va 
ele R$ 5,05 na semana passada. Um mês atrás a p rojeção para o câmb io era de R$ 5,00. 

PAra O Investimento Eslrangei ro Direto, caracterizado pelo interesse durad ou (O do investimento na 
economia, O mercado projeta mais queda no ing resso de recursos de fora do pa is. A mediana das prt!vísões 
para 2020 e de um ingresso de US$ 55,00 bilhões, mesmo número da semana anterior, enquanto que para 
202 1 a expectativa foi a lterada para US$ 64 ,10 bilhões, uma redução ante aos US$ 70,00 bilhões estimados 
há sete dias. Há quatro semanas, a estimativa era de in gressos da ordem de US$ 60.00 bilhões e US$ 75,00 
bilhões, respecli vamente. 

IPCA!" ) T 1,72 3,00 
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54,00 
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5,00 

3,00 

3,50 

4,00 
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Fonte: BancoCetltral ... Reduçlo Estabilidade . Elev.açlo 

Perspectiva 

Os mercados de risco repercut em o ot imismo pela recupera~,10 económIca em pai~es e regiões que já 

passaram pela quarentena superando os temores de uma segunda onda de contágios pelo "coronaví rus". 

Nova York, por exemplo, teve seu prime iro dia sem mortes desde ma rço . o que reforça umA lese atualmente 

em di scussão: regiões mais afetadas e que foram reabe rtas às CltiyidHd\:s têm queda sustentada de mortes e 

podem ter criado uma barre ira natural conta uma seg unda onda de conI:1!;i os. Obv iam ente, ã cllSla de muit as 

vidas. Também corrobora com o v iés otimista a decisão dA Food And Orug Administratio n (FOA, na sig la 

em inglês), órgão norte -a mericano similar à Anvi sa no Brasil, de facilitar o protoco lo a duas vac inas cont ra o 

"coronav;rus" em desen vo lvimento pejos laboratôrios Pfizer e BioNTech. 


Por aq ui, os programas emergenci ais de auxiJio e da amp liação do bo lsa família promoveram um a injeção de 

recursos sufiCIent e::; para amemzar a queda do PI B brasileIro para este ano, dt!vldo a um aume nto imed1ato na A1? 

demanda que os programas que transferem renda para fa míhas com renda ma1S ba Ixa oferecem Alguns ~ 


md lcadores de malar frequência, como gastos com cartôes de debito e de crédIto, tráfego de: veiculas e 


CIrculação d. pessoas também sugerem recuperação moderada da at" 'd~ J n ) :, dl. e no Plais.7 "
o""" "_'"""'''''''''''''"om b<"''''''''","'''''mm",limem,,/?p t/1' ~ ().J I4284 > 
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Na agendél loca l da semané1, deslaqlle para a di vulgação do I BC·Br, considerado a previa do PIB naciona l. A 
expectati va é de que o nÍlmero ref1ita o desempenho acima do previsto da produção industrial e vendas do 
va rejo do mes passado. 

No ex terior. destaque para ti divu lgação do PIB da Chi na referente ao segundo trimestre do ano. que deve 
indicar boa recuperação dn segunda maior economia do mundo, alem de dados da industria e do varejo da 
regi ão. Nos EUA , destaque para a divu lgação da produção industria l, seguida a inda pelas vendas no varejo 
de junho . Na Europa , o banco central da região (BCE, na sigla em inglês) se reune para deliberar sobre 
política monetária , assim como o banco central j aponês. 

Mantemos nossa recomendaç.ão de adotar caute la nos investimentos e Dco mpanhnmento diário dos m':J"\..ados 
e estratégias. Mantemos a sugestão para que os recursos necessários para fazer fren te às despesas corre nt!!s 
sejam resga tados dos in vestimentos menos vo láte is (COI. IRF·MI , IDkA lPCA 2A). OS de mais recursos 
mDnTen ham-os em "quarentena" esperando um melhor momento para rea loca r. Tomar decisões prec ipitadas 
enseja reali zar uma perda decorrente da desva lori zaç.ão dos in vestimentos sem possibilidndes de recu perar n Cl 

retornada do mercado. Para aq ueles que enxergam um a opon un idade de in vestir recu rsos a preços mais 
baratos, municie-se das in formações necessá rias para subsid iar fi tomada da deci são. 

foI' ••,,1. d~ AJ", '14.' ,I .. , ~ .... ""0' ." I," '10 p, ~'" 1!....,.j41, • • ~V... j""1 

I\ft!d•.n•• ... 
l""ll'b'1mo ,,",lO tlMA-l 5· olOl(A lO4I "" u..o Pr'lo (lMA-e ToI" o 'tOeI (t+oI'o fITtn6o/ , ..... DoWntutoI '" co.,tlocloo.._ '" 
MMIIo Pr .lo 1lI".MTat", IMA--I 5.1OICA 1) "'" c...noPr.... ICDl.IAI-.t.I I • m.1 " .Varta.... "'" r-.doo " Ac6to-,.... "'".. 

, ...... d.~. U' 
'.................."'100· ". 

mallmlnto no bllrl« " 

... Aos cl ientes que investem em Fundos de Parl icipações e Fundos 1mobi liári os em percentual supe rior a 
2.5% em cada, reduzir a expos ição aos Fllndos dt., Ações na propo rção desse excesso. 
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