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ATA DA 10^ REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Realizada em 20/10/2021

Participação

Membros natos do Comitê de Investimentos:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretor superintendente e gestor de recursos

Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor administrativo e financeiro

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

Diego Silva de Souza

Diego Rodrigues de Magalhães

Convidados:

Acácia Chaves Reis - Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza - Assessora especial I

Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete da diretoria da superintendência

Eduardo Barão - Representante da SMI Consultoria

Rodrigo Malheiros Remor - Representante da SMI Consultoria

Álvaro Desidério - Representante da SMI Consultoria

Secretária:

Milena Tavares do Sacramento - Designada pela portaria n° 02/2021

Pauta da Reunião

a) Atualização acerca do cenário macroeconômico das expectativas de mercado;

b) Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos;
c) Apresentação dos pareceres relacionados aos investimentos propostos para o

mês em curso com indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM;

d) Elaboração da proposta de fluxo dos resgates e aplicações previstas para o mês
em curso e monitoramento do demonstrativo da movimentação dos investimentos

ocorridos no mês anterior;

e) Decisões sobre resgates necessários para o pagamento dos benefícios
previdenciários e demais execuções orçamentárias;

f) Decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem repassados;
g) O que ocorrer; ^
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Anexos

1) Relatório de gestão de Investimentos elaborado pela SMI Consultoria ■

setembro/2021:

2) Rentabilidade da carteira - 19/10/2021;

3) Planilha com demonstrativo de alocações, saldos e enquadramento -

setembro/2021;

Reunião íÍ--

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às lõhOOmin, por

intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo às

determinações da Lei Complementar n° 1644/2020, reuniram-se ordinariamente os membros

do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE DA

ROCHA SANTOS, DIEGO SILVA DE SOUZA, DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES,

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES com a participação dos seguintes convidados: ISIS LOBO DE SOUZA,

assessora especial I, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ANA CLARA ANDRADE

DE ALMEIDA, chefe de gabinete, além de EDUARDO BARÃO, RODRIGO MALHEIROS

REMOR E ÁLVARO DESIDÉRIO, representantes da SMI CONSULTORIA. A teor do art. 15

da Portaria n° 111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida

a seguinte pauta: a) atualização acerca do cenário macroeconômico das expectativas

de mercado; b) atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos; c)

apresentação dos pareceres relacionados aos investimentos propostos para o mês

em curso com indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM; d) elaboração

da proposta de fluxo dos resgates e aplicações previstas para o mês em curso e

monitoramento do demonstrativo da movimentação dos investimentos ocorridos no

mês anterior; e) decisões sobre resgates necessários para o pagamento dos

benefícios previdenciários e demais execuções orçamentárias; f) decisão sobre a

aplicação dos novos recursos a serem repassados; g) o que ocorrer; Aberta a reunião,

o gestor de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS

BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e convidactós
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supracitados, destacando a participação dos representantes da SM! Consultoria, EDUARDO

BARÃO, RODRIGO MALHEIROS REMOR E ÁLVARO DESIDÉRIO. Em seguida, passou a

palavra para RODRIGO MALHEIROS REMOR abordar sobre o primeiro item da pauta, a)

atualização acerca do cenário macroeconômico das expectativas de mercado, com a

palavra, o consultor teceu breves considerações sobre o mercado financeiro mundial. Sobre

o cenário externo ressaltou que se espera a continuidade do processo de retomada

econômica ao redor do mundo, com países finalmente se recuperando totalmente das

quedas observadas em 2020. No entanto, mencionou que não está descartada a

possibilidade de desaceleração das economias. Continuamente, citou que, devido ao forte

aumento da demanda por insumos para produção de energia, que não foi acompanhado por

aumento da oferta, tem causado escassez de energia ao redor do mundo. Discorreu que,

esse descompasso entre oferta e demanda deve se normalizar ao longo do ano. Explanou

que, a principal conseqüência da crise energética, a inflação, que já está em patamares altos,

deve continuar pressionada em todo o globo. Ato contínuo, relatou sobre o cenário interno.

Comunicou que, a eleição presidencial no Brasil deve trazer ainda maior volatilidade para os

mercados brasileiros do que o usual, devido a polarização política que gera instabilidade e

maior propensão a gastos, desencadeando maior risco fiscal. Além disso, destacou que

outros pontos de incerteza estão relacionados a como os dois principais candidatos

conduzirão a economia a partir de 2023 e como será o comportamento do Congresso em

2022. Aduziu que a forte queda na economia brasileira no ano de 2020 poderá ser

compensada já no crescimento de 2021, segundo expectativas. No entanto, esclareceu que

para o ano seguinte, as perspectivas são menos otimistas. Destacou que, um dos fatores

que afetam a expectativa para 2022 é a falta de chuvas, que tem causado danos na produção

energética do Brasil desde setembro de 2020, e se tornou um problema ao longo de 2021. E

para o ano que vem, não há sinais claros de melhora desse quadro. Declarou que a crise

hídrica, gera menor oferta de energia, com isso é necessário o acionamento das

termelétricas, aumentando a inflação e possivelmente estagnando a atividade. Sendo assim,

embora o mercado de trabalho tenha apresentado melhora segundo diversas métricas ao

longo de 2021, a recuperação do emprego deve continuar lenta em 2022. Ainda sobre a

inflação, relatou sobre a aceleração que tem ocorrido fortemente em 2021 e que já contagia

as expectativas para o ano que vem. Comunicou que o Banco Central tem tentado levar
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inflação para a para a meta em 2022, mas ainda é incerto se conseguirão fazê-lo. Com

relação ao cenário político, informou que mesmo trazendo grande incerteza para o cenário

fiscal, o fato é que os indicadores fiscais de 2021 se comportaram de maneira mais favorável

do que se estimava anteriormente. Já o cenário fiscal para 2022, ano eleitoral, traz maiores

incertezas. Citou como possíveis ameaças ao cenário fiscal no ano que vem: estouro no teto

de gastos: aumento dos juros que comprometa trajetória da dívida brasileira; aumento de

gastos pela gestão atual na tentativa de garantir reeleição. Falou que os riscos atrelados ao

cenário eleitoral devem aumentar a percepção de risco-país pelos investidores internacionais

em 2022. Relatou que a taxa de câmbio deve se manter estressada até o fim de 2021, e

provavelmente se manterá em níveis elevados ao longo de 2022. Seguiu apresentando em

tela as expectativas do mercado, com base no relatório Focus, para 2021 e 2022,

respectivamente: IPCA 8,69% e 4,18%; PIB 5,01% e 1,50%; Câmbio R$ 5,25 e R$ 5,025 e

Selic 8,25% a.a. e 8,75% a.a. Ao pedir a palavra, o membro DIEGO SILVA DE SOUZA

perguntou se o recente salto na oferta de títulos públicos pode ser considerado um "voo de

barata", expressão utilizada no mercado financeiro que significa rentabilizar positivamente

em períodos curtos. RODRIGO MALHEIROS REMOR justificou que períodos de incerteza

como o que está ocorrendo sempre gera uma deterioração no mercado, e no caso da renda

fixa desencadeia o aumento nos juros oferecidos pelo tesouro direto. ÁLVARO DESIDÉRIO

reiterou a fala do seu colega e acrescentou que nesse momento em que os juros futuros

estão subindo, tem gerado oportunidade no segmento de títulos públicos federais, pois são

ativos de baixo risco de crédito, e tem surgido boas opções em vértices mais curtos, que

podem ser marcados na curva e entregar resultados superiores a meta atuarial. O gestor de

recursos informou que, por cautela o Comitê de Investimentos está estudando a possibilidade

de aportar diretamente em títulos públicos e que o assunto também será abordado na reunião

com o Conselho Administrativo e Previdenciário. Sugeriu ainda, que seja feita a inclusão dos

títulos públicos - Art. 7°, I, A da Resolução CMN n° 3922/2010 na estratégia alvo da política

de investimentos. Dando prosseguimento a reunião, ÁLVARO DESIDÉRIO abordou sobre a

carteira de investimentos do ISSM. Ressaltou que, a distribuição dos índices ANBIMA na

carteira está bem adequada e que o resultado está aquém do esperado devido a transição

de política monetária que saiu da deflação para a inflação. Mas reforçou que considera como

posicionamento ideal, pois no momento da retomada do crescimento da economia a carteR^
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acompanhará esse desempenho. Do ponto de vista de estratégia, parabenizou o Instituto por

ter feito aportes em fundos no exterior e segmentos de muitimercados, pois estes têm

apresentado um resultado melhor do que os fundos nacionais. O gestor de recursos solicitou

a palavra e indagou aos representantes da SMI Consultoria se a estratégia que vem sendo

seguida pelo Comitê de Investimentos em realizar aportes gradativos no segmento do

exterior e aumentar posição no benchmark CDI, deve ser mantida. ÁLVARO DESIDÉRIO

respondeu que sugere manter a estratégia de aportar entre 0,5 a 1% do PL em fundos do

exterior, de preferência voltados para o mercado americano. Com relação aos aportes no

benchmark CDI considerou que analisando a relação risco x retorno, considera ser uma boa

estratégia para o momento. Dando continuidade à reunião, o gestor de recursos agradeceu

a presença dos representantes da SMI CONSULTORIA, encerrando a participação dos

mesmos na reunião. Em seguida, passou a palavra para o presidente do Comitê de

Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, abordar sobre o próximo item

da pauta, b) atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos, o qual,

em posse do relatório de rentabilidade da carteira de investimentos, oriundo da SMI

Consultoria, comunicou que, vários foram os fatores que contribuíram para que o mês de

setembro fosse difícil para os mercados internos e externos: tensão sobre o ambiente

regulatório chinês, crise da segunda maior incorporada chinesa, crise energética em vários

países, estresse político e fiscal no Brasil, entre outros. Com o IPCA de 1,16, a meta para o

mês ficou em 1,61. Relatou que diante de tantas incertezas no mercado financeiro, o alcance

da meta ficou em -70%, resultado que reflete bem o cenário atual. Sobre a renda

fixa informou que performou positivamente, mas boa parte do ganho real dessas aplicações

foi atenuada pela inflação galopante do país e que a renda variável teve uma volatilidade

acima do normal, devido ao processo de estagflação (inflação alta e crescimento muito baixo)

da economia brasileira. Com relação aos fundos muitimercados e os investimentos no

exterior, mencionou que também acompanharam as incertezas dos mercados globais,

apresentando resultados negativos. E no que concerne aos índices de riscos da carteira, no

mês de setembro eles permaneceram dentro dos limites da P.l. de 2021: a Volatilidade

Anualizada (VOL) ficou em 4,9431 (a volatilidade máxima em 12 meses, segundo a P.l. é de

9%) e quanto ao VAR, a carteira do instituto apresentou nos últimos 12 meses um VAR de

8,1319 (na P.l. vigente, essa perda máxima aceitável está na ordem de 12%
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anual). Continuamente, passou para o próximo item da pauta, c) apresentação dos

pareceres relacionados aos investimentos propostos para o mês em curso com

indicações de estratégias a serem seguidas pelo ISSM, o gestor de recursos sugeriu que

seja mantida a estratégia adotada com relação aos aportes gradativos que estão sendo

realizados em fundos do artigo 9°-A, 11, da Resolução n° 3922/2010. Bem como, manter o

aporte do que exceder de novos recursos no benchmark CDI, conforme recomendação da

SMI Consultoria discutida na reunião de hoje. Assentadas tais premissas, o gestor de

recursos defendeu que seja feito o aporte de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em

fundo do artigo 9°-A, 11 de preferência voltado para a economia americana. Além de propor

o resgate no montante de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) do fundo FUNDO CAIXA

FIO BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIVA RENDA FIXA, CNPJ n° 23.215.097/0001-55 para

aportar em fundos com benchmark CDI. Em seguida, passou para o próximo item da pauta,

d) elaboração da proposta de fluxo dos resgates e aplicações previstas para o mês em

curso e monitoramento do demonstrativo da movimentação dos investimentos

ocorridos no mês anterior, após profundos debates, levando em consideração as

sugestões apresentadas pelo gestor de recursos, bem como os níveis de risco e retorno da

carteira de investimentos, os membros do Comitê de investimentos decidiram, por

unanimidade, realizar as seguintes movimentações financeiras: (i) resgate de R$

8.000.000,00 (oito milhões de reais) do FUNDO CAIXA FIC BRASIL GESTÃO

ESTRATÉGIVA RENDA FIXA, CNPJ n° 23.215.097/0001-55 e aplicação do respectivo valor

em fundos com benchmark CDI; Dando prosseguimento à reunião, passou para o quinto item

da pauta, e) decisões sobre resgates necessários para o pagamento dos benefícios

previdenciários e demais execuções orçamentárias, foi colocado em votação e decidido

pelos membros do Comitê de investimentos que o pagamento da folha do mês de

outubro/2021 será efetuado com os recursos do FUNDO CAIXA FIC BRASIL GESTÃO

ESTRATÉGIVA RENDA FIXA, CNPJ n° 23.215.097/0001-55. Ato contínuo, passou para o

próximo item da pauta, f) decisão sobre a aplicação dos novos recursos a serem

repassados, ficou decidido, por unanimidade, pelo Comitê de investimentos, que os novos

recursos serão alocados da seguinte forma (i) aporte de R$2.000.000,00 (dois milhões de

reais) em fundo do artigo 9°-A, 11, de preferência voltado para a economia americana, (ii) o

que exceder alocar no benchmark CDI. Por fim, o gestor de recursos, PEDRO JOR^
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VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, informou que, em razão das reuniões estarem

sendo realizadas via plataforma de comunicação por meio de videoconferência, estando

cada participante em local distinto, ficarão dispensadas as assinaturas de EDUARDO

BARÃO, RODRIGO MALHEIROS REMOR E ÁLVARO DESIDÉRIO, representantes da SMI

CONSULTORIA devendo, para tanto, ser registrada a assinada pelos demais participantes.

E nada mais havendo passível de registro, o gestor de recursos e membro nato do Comitê

de Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a

reunião agradecendo a participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO SACRAMENTO,

na qualidade de secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 de janeiro de 2021,

lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada.

kn) /
Pedro Jorae y\ms\^^s Alfredo Guimarães Ernâni Bernardino Alves de Sena

Supe/interaente / Gestor de recursos

/ / Membro nato

Diretor administrativo e financeiro

Membro nato

Carlos Flenrique da Rocha Santos

Membro / Presidente

Diego^ilva de Souza
Membro

30 Rodrigues de Magalhães

Membro

Jhsisdxy

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial

Convidada

j Acácia Chaves Reis
Chefe de Gabinete

Convidada

Ana Clara Andrade de Almeida

Chefe de Gabinete

Convidada
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Milena Tavares do Sacramento

Secretária
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