Realizada em 07/07/2021

Participação
Membros natos do Comitê de Investimentos:
Pedro Jorge Villas 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
Mateus Reissurreição da Silva
Convidados:
Acácia Chaves Reis – Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza – Assessora especial I
Diego Silva de Souza – Analista de seguro social – Economia
Manoel Márcio dos Santos Souza – Gerente do Banco Safra
Edmilson Rogério Alves – Executivo da ASSET do Banco Safra
Secretária:
Milena Tavares do Sacramento – Designada pela portaria nº 02/2021
Pauta da Reunião
a) Videoconferência com representantes da ASSET do Banco Safra;
b) O que ocorrer;
Reunião
Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 15h30min, por intermédio
da plataforma de comunicação Microsoft Teams, em videoconferência, atendendo às
determinações da Lei Complementar nº 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os
membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE
DA ROCHA SANTOS, MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, ERNÂNI BERNARDINO
ALVES DE SENA e, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES com a
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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

LOBO DE SOUZA, assessora especial I e DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro
social – economia. Além de MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA E EDMILSON
ROGÉRIO ALVES, representantes da ASSET do Banco Safra. A teor do art. 15 da Portaria
n° 111/2019, após verificação do quórum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte
pauta: a) videoconferência com representante da ASSET do Banco Safra; b) 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 convidados supracitados, em seguida passou a palavra para
EDMILSON ROGÉRIO ALVES, o qual iniciou a apresentação relatando sobre a situação da
pandemia no mundo. Informou que países com maior percentual de vacinação, como por
exemplo, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Israel, apresentam queda significativa de
contágios e mortes. E os países com menor índice de vacinação continuam demonstrando
dados preocupantes. Citou que o pior caso no momento é o da Índia, atual epicentro da
pandemia no mundo. Ressaltou que as vacinas têm se mostrado eficazes contra as cepas
atuais. Sobre a pandemia no Brasil, comunicou que a vacinação está com um ritmo melhor,
mas ainda aquém quanto ao percentual da população vacinada pela falta de insumos. Hoje
37% população está vacinada na primeira dose e 13,4% com a segunda dose. O número
de contágios e mortes mostram sinais de queda, estando hoje abaixo de 1600 por dia.
Informou que considera que devemos ter mais insumos e consequente agilidade na
vacinação no início do terceiro trimestre de 2021. Continuamente, abordou sobre o cenário
econômico global. Ressaltou que o PIB mundial deverá superar 5,2% em 2021. A China
deverá ter PIB de 8,8% em 2021 (ante 2,3% de 2020). E na Zona do Euro o PIB deve ficar
próximo de 5%. Dito isso, noticiou que muitos países devem retomar aos patamares préCovid-19 em 2022. Ressaltou que a política expansionista de juros baixos prosseguirá na
maioria dos grandes países. E ressaltou que o ponto de atenção é a inflação pressionada,
com menos oferta e mais demanda. Na economia dos Estados Unidos os números vêm
sendo positivos desde 4º trimestre de 2020 e permanecem no 1º trimestre de 2021. Índices
de PMI – indicador que mede a atividade econômica de um país, mostram que a
mobilidade e confiança do consumidor está apresentando resultados cada vez melhores. A
expectativa é de manutenção de estímulos e juros baixos na economia americana, porém o
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participação dos seguintes convidados: ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS

final de 2022/início de 2023. Como pontos de atenção destacou as Treasures de 10 anos
pressionada e a inflação. Sobre a economia no Brasil, enfatizou o cenário político.
Comunicou que apesar da instabilidade do início do ano com a Comissão Parlamentar de
Inquérito – CPI da COVID, houve uma melhora significativa nos resultados do PIB no 1º
trimestre e nos índices de PMI e mobilidade, que surpreenderam positivamente. Informou
que os balanços das empresas Brasileiras estão sendo divulgados com excelentes
resultados no geral. No cenário fiscal apresenta sinalização positiva com aprovação do
orçamento, mas com necessidade de avanço nas reformas fiscal e administrativa. Teto de
gastos continua em pauta. Explanou que o Banco Central do Brasil elevou a taxa de juros
em mais 0,75%, totalizando 4,25%. Além de informar sobre a previsão de novas altas,
podendo ser maior que 0,75% na próxima reunião, com probabilidade de finalizar 2021
entre 6,5% e 7%, o que fará migrar da política estimulativa para a neutra. A inflação
continua pressionada, que está sendo agravada com a crise hídrica (impacto setor energia
– bandeira vermelha 02). Em seguida, apresentou em tela as projeções de indicadores da
ASSET do Banco Safra para os anos de 2021 e 2022, respectivamente: PIB: 5,5% e 2,5%;
IPCA 5,74% e 3,85%; Selic 7% e 7%; Câmbio R$5,00 e R$5,00. Em vista do cenário
apresentado, informou que com relação a renda fixa recomenda o fundo SAFRA IMA
INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA, CNPJ nº: 30.659.168/0001-74. Comunicou que o
objetivo do fundo é atuar no sentido de buscar superar o IMA -B (Índice de Mercado
ANBIMA) mediante a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento que
invistam exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e sem compromisso de manter limites
mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. Cobra taxa de
administração de 0,20% a.a. Não possui taxa de performance. Conversão/Liquidação:
D+0/D+4. Início do fundo: 31/10/2018. Histórico de rentabilidade: no mês: 0,44%, em 2021:
-2,01%, em 12 meses: 5,97%, em 24 meses: 12,82%. Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais). No cenário internacional indicou os fundos SAFRA S&P REAIS PB FI
MULTIMERCADO, CNPJ nº: 21.595.829/0001-54. Objetivo do fundo é atuar no sentido de
propiciara aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus
recursos, preponderantemente, em instrumentos representativos do índice S&P 500. É um
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Banco Central norte-americano Federal Reserve - FED vem sinalizando mudanças para

performance. Conversão/Liquidação: D+1/D+2. Início do fundo: 13/07/2015. Rentabilidade
no mês: 2,69%, em 2021: 15,79%, em 12 meses: 38,51%, em 24 meses: 44,84% e em 36
meses: 62,28%. Aplicação mínima: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). E o SAFRA
CONSUMO AMERICANO PB BDR NÍVEL I, CNPJ nº 19.436.818/0001-80. O fundo tem
como objetivo proporcionar rentabilidades diferenciadas por meio da aplicação de seus
recursos, preponderantemente em ativos de renda variável, notadamente em certificados
de depósitos de valores mobiliários BDRs nível 1 do setor de consumo. Possui gestão ativa
no câmbio. Taxa de administração de 1,50% a.a. Não possui taxa de performance.
Conversão/Liquidação: D+1/D+4. Início do fundo: 31/01/2014. Histórico de rentabilidade: no
mês: -0,21%, em 2021: 10,51%, em 12 meses: 29,16%, em 24 meses: 81,37% e em 36
meses: 116,00%. Aplicação mínima: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na renda variável
Brasil, apresentou os fundos SAFRA AÇÕES LIVRES, CNPJ nº: 32.666.326/0001-49.
Ressaltou que o referido fundo tem o objetivo por meio de uma gestão ativa e embasada
em análises fundamentalistas, investir em ações de companhias com qualidade do corpo
administrativo, boas práticas de governança corporativa, posição estratégica no respectivo
setor de atuação, e que apresentem grande potencial de valorização. Possui taxa de
administração de 2,00% a.a. Cobra taxa de performance de 20% do que exceder o
IBOVESPA. Conversão/Liquidação: D+31/D+33. Início do fundo: 23/05/2019. Histórico de
rentabilidade: no mês: 3,15%, em 2021: 12,82%, em 12 meses: 36,21%, em 24 meses:
52,93%. Aplicação mínima: R$ 1.000,00 (mil reais). SAFRA SMALL CAP PB, CNPJ nº
16.617.446/0001-08. O fundo adquire cotas de FI que, por meio de uma gestão ativa e
embasada em análises fundamentalistas, investir no mínimo 85% de seus recursos em
ações de companhias abertas que não estejam entre as 25 maiores participações do IBrX,
portanto, ações com baixa ou média capitalização de mercado: os 15% remanescentes
podem ser alocados em ações de maior liquidez e capitalização de mercado, desde que
não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBrX. Taxa de administração:
2,00% a.a. Cobra taxa de performance de 20. Conversão/Liquidação: D+1/D+3. Início do
fundo: 29/07/2013. Histórico de rentabilidade: no mês: 2,45%, em 2021: 16,53%, em 12
meses: 38,81%, em 24 meses: 51,48% e em 36 meses: 99,90%. Aplicação mínima: R$
5.000,00 (cinco mil reais). Finalizou apresentando o fundo SAFRA EQUITY PORTFÓLIO
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fundo sem variação cambial. Cobra taxa de administração de 1% a.a. Não possui taxa de

investimento que, através de uma gestão ativa e embasada em análises fundamentalistas,
investe em ações de companhias com qualidade do corpo administrativo, boas práticas de
governança corporativa, posição estratégica no respectivo setor de atuação, e que
apresentem grande potencial de valorização. Taxa de administração: 2,00% a.a. Não cobra
taxa de performance. Conversão/Liquidação: D+1/D+3. Início do fundo: 26/07/2013.
Rentabilidade no mês: 3,25%, em 2021: 14,97%, em 12 meses: 38,96%, em 24 meses:
42,33% e em 36 meses: 101,54%. Aplicação mínima: R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, o
gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, agradeceu a
participação de todos e 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 dos representantes da ASSET do Banco
Safra, Manoel Márcio dos Santos Souza e Edmilson Rogério Alves, devendo, para tanto,
ser registrada a assinada eletrônica 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 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 eletronicamente.

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Superintendente / Membro nato e Gestor de recursos

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor administrativo e financeiro / Membro nato

Carlos Henrique da Rocha Santos
Membro / Presidente

Mateus Reissurreição da Silva
Membro
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PB, CNPJ nº 14.476.729/0001-43. Informou que o fundo adquire cotas de fundos de

Chefe de Gabinete
Convidada

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro social – Economia
Convidado

Milena Tavares do Sacramento
Secretária

Assinaturas registradas eletronicamente com certificação digital.
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Acácia Chaves Reis

