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ATA DA 2^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021

Participação

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente

Mateus Reissureição da Silva

Tiago Cacim D'errico

Membro nato do Comitê de Investimentos:

Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor administrativo e financeiro

Convidados:

Diego Silva de Souza - Analista de Seguro Social - Economia
Acácia Chaves Reis - Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira

Isis Lobo de Souza - Assessora especial I

Manoel Márcio dos Santos Souza - Gerente do Banco Safra

Edmilson Rogério Alves - Executivo da ASSEI do Banco Safra

Pauta da Reunião

a) Videoconferência com os representantes da ASSET do Banco Safra;
b) O que ocorrer;

Anexos

1) Lâminas com comparação de ativos fornecidas pelo Banco Safra;

Reunião

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, ás 15h00min,

intermédio da plataforma de comunicação Cisco Webex Meetings, em videoconferência,

atendendo ás determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, reuniram-se

extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do

primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, ̂
MATEUS REISSURREIÇÂO DA SILVA, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e, com

^ h
Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Batiia CEP: 42800-500 U ̂

Telefone: (71) 3621-6823 FAX: (71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000-717700 4 1
Site: ww\A/.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com n Jj

^ M



.^in-JTO Pt SEGi-tiPtCl D-0 $£yyiD:g ̂ üH:: Hi

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

a participação dos seguintes convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro

social - economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete e ISIS LOBO DE SOUZA,

assessora especial I, MANOEL MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA - Gerente do Banco Safra

e EDMILSON ROGÉRIO ALVES - Executivo da ASSEI do Banco Safra. Ausente

justificadamente o gestor de Recursos e membro nato do Comitê de Investimentos,

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÁES. A teor do art. 15 da Portaria n°

111/2019, após verificação do quorum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte

pauta: a) Videoconferência com os representantes da ASSEI do banco Safra; e b) o

que ocorrer. Aberta a reunião, o diretor administrativo e financeiro do ISSM e membro

nato do Comitê de Investimentos, ERNÁNI BERNARDINO ALVES DE SENA, registrou a

presença dos representantes da Asset do Safra, concedendo a palavra ao executivo

EDMILSON ROGÉRIO ALVES, o qual, aproveitou para agradecer a oportunidade de estar

apresentando os produtos disponíveis do banco Safra logo no inicio do ano, em seguida

abordou sobre os últimos acontecimentos no Brasil e no mundo, que impactam diretamente

no cenário financeiro global, como a grande preocupação com a alta de casos no mundo

da COVID 19. Ressaltou que apesar disso, considera como fator positivo o sistema de

saúde mundial já estar mais habituado em lidar com as diversas fases da doença, portanto

apesar do número de casos estar aumentando, o número de mortes não está evoluindo na

mesma proporção do número de casos, o que demonstra que mundialmente está se

conseguindo combater mais a doença atualmente do que no início da pandemia. Além de

já estar iniciando a vacinação em muitos países e com perspectiva de iniciar no Brasil

também, fato que considera muito importante, pois estatisticamente está sendo

demonstrado que quando pelo menos 50% da população estiver vacinada, o número P

contágio reduzirá drasticamente e o setor de serviço que ê o mais afetado pela panderniaK ^ ̂
tende a ter uma recuperação acelerada. Seguiu relatando que a expectativa W
crescimento e recuperação da economia são otimistas e que em decorrência disso se^—^
espera crescimento para 2021 em torno de 5,2% no PIB global e que os juros baixos e os

estímulos da economia global mostram que devemos viver um cenário expansionista

mundialmente em 2021. Citou que países como Estados Unidos, China e Austrália, devem

voltar a patamares anteriores a COVID após o primeiro semestre, já o Japão e zona do

Euro devem demorar um pouco mais, com expectativa para 2022 e com isso as economias ^
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emergentes como a Brasileira devem acompanhar esse otimismo mundial, já que é um dos

paises com grande produção de comodities e este setor deve continuar sendo muito

demandado pelo mundo esse ano. Em razão disso, ressaltou que mantêm a posição sobre

a importância do acesso a investimentos no exterior, não só pelo momento, mas pelo

equilíbrio das carteiras. Nesse sentido, sugeriu uma especial atenção para o mercado

americano, dado o momento de retomada econômica, liberação de novos estímulos e

ambiente de juros baixos por lá. Relatou que na última reunião do COPOM a taxa de juros

foi mantida em 2% e que o IPCA fechou em 4,52% em 2020, mas destacou que para 2021

acredita que haverá uma pressão menor inflacionária, dado a possível redução dos preços

dos alimentos e da retirada da bandeira vermelha do setor elétrico. Concluindo que os juros

devem continuar baixos em 2021, acompanhando o cenário de expansionismo global e que

o risco da ruptura nessa tendência de juros baixos continua sendo a questão fiscal e

controle de teto de gastos. Como cenário Brasil para 2020 apresentou os seguintes índices:

PIB devendo fechar em -4,1%, SELIC 2%, IPCA 4,52%, Câmbio R$5,20 e para 2021 a

expectativa de PIB 4%, SELIC 3,75%, IPCA 3,4% e Câmbio R$5. Diante dos fatos

apresentados, concluiu que, se o esperado é que o IPCA alcance 3,4% e o ISSM busca um

cenário de 5,89% de juros reais é necessário aproximadamente 9,29% de desempenho nos

investimentos desse ano para o alcance da meta atuarial. Constatou, portanto, que será um

ano desafiador, pois os investimentos em Renda fixa, como os fundos pòs-fixados

atrelados a CDI, nesse cenário de juros baixos, não tem como bater a meta atuarial. Por

fim, avaliando a necessidade de posicionamento para buscar uma meta atuarial de 9,29%

em 2021 sugeriu os seguintes fundos: Na RENDA FIXA - FUNDO IMA FIC RENDA FIXA e

IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA. Descreveu que são fundos que possuem gestáo ^
ativa, visando uma alocação dinâmica nos vértices do IMA B, que os gestores trabalnanrK ^
tanto nos vértices do IMA B (IMA B5 e IMA B5+), quanto na taxas prefixadas mais curtaW
inflação, buscando o melhor retorno aos investidores, com o menor risco envolvidoNv_y^

Relatou que esses fundos, embora mais voláteis, tem trazido bons resultados em ^
comparação com outras estratégias na Renda Fixa. E que as curvas prefixadas mais

longas apresentam ainda bons prêmios, acima de 4% no ano. Demonstrou ainda, que 02

fundos continuam com performance acima do seu Benchmark (IMA B) nos períodos: ano,

12, 24 e 36 meses. Para INVESTIMENTOS NO EXTERIOR sugeriu SAFRA CONSUMO ^
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AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR. Visto que, em linha com o

cenário apresentado acima, entende que a economia americana deva continuar

apresentando bons resultados, por estarem em um momento bem mais equilibrado que o

Brasil. Aliado a isso, reforçou que os fundos BDR, por estarem expostos a variação

cambial, trazem um hedge natural para a carteira global dos RPPS, dado que em

momentos de estresse, como por exemplo uma segunda onda da pandemia, o preço do

dólar pode subir, e nesse cenário, o fundo absorveria este ganho. Evidenciou como ponto

de destaque do fundo BDR Consumo Americano, que o gestor faz uma gestão ativa, tanto

na escolha das ações ligadas ao consumo, quanto na exposição cambial, ficando mais ou

menos exposto ao câmbio, conforme momento do mercado, o que tende a trazer ganhos e

maior proteção aos investidores no médio/longo prazo. Como opções na RENDA

VARIÁVEL BRASIL, aduziu que, dado ao momento político econômico que estamos

vivenciando, continuaremos tendo grande volatilidade, porém entende que existem bons

prêmios no IBOVESPA, principalmente quando comparado com outros países. Por conta

disso, entende que o momento é oportuno para alocações gradativas, pensando em um

horizonte de médio/longo prazo. Nesse sentido, destacou os três fundos

mencionados abaixo, que possuem gestão ativa em suas estratégias e fecharam acima do

IBOVESPA em 2020; SAFRA EQUITY PORTFÒLIO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Apresentou como sendo um fundo

que através de uma análise fundamentalista, investe em ações de empresas com

qualidade do corpo administrativo, boa governança e posição estratégica no respectivo

setor de atuação e que apresentem grande potencial de valorização. Prosseguiu indicando

também SAFRA AÇÕES LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS^_^
DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, fundo enquadrado recentemente ao segmento de RPP/S. ^
Relatou ser um fundo que, através de uma análise fundamentalista, investe em ações ^
empresas que apresentem grande potencial de valorização. E finalizou com aVj>^
recomendação do SAFRA CONSUMO PB, também recém enquadrado ao segmento Q
RPPS, disse ser um fundo com gestão ativa no setor de consumo Brasil. Ato contínuo, ao

pedir a palavra, a chefe de gabinete, ACÁCIA CHAVES REIS, destacou que o ISSM aderiu ^
ao programa de certificação institucional Pró-Gestão RPPS no nível II, o que possibilitou a ^
atualização da Política de Investimentos, permitindo que sejam realizados aportes de ^
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recursos no exterior, como também aumento dos limites de alocação dos recursos. Ao

ensejo, o presidente do Comitê de Investimentos, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA

SANTOS, aproveitou a oportunidade para falar que os membros do Comitê de

Investimentos participarão de um treinamento sobre investimentos no exterior no início de

fevereiro, com o objetivo de aprimoramento neste segmento, pois reconhecem a

necessidade de diversificação e maior exposição aos ativos de risco, muito embora, com

cautela e estratégias bem fundamentadas. Ressaltou que, a partir de fevereiro as entradas

dos recursos no instituto normalizarão, visto que em janeiro foi retomado o pagamento do

antigo parcelamento de 2012 e que as cotas patronais voltarão a ser pagas, além do

parcelamento das contribuições patronais que não foram pagas durante o período de

calamidade pública em decorrência da pandemia, fatos que proporcionarão ao ISSM

superávit financeiro, possibilitando novos aportes para o ano de 2021. Dito isso, concedeu

a palavra ao economista DIEGO SILVA DE SOUZA, o qual comentou sobre o Ranking de

Gestores de Fundos da ANBIMA, que traz as maiores Asset, isto ê, empresas que

compram e vendem os ativos que compõem a carteira dos fundos e que o Safra

historicamente durante todo o ano de 2020 estava entre as 5 ou 6 melhores, mas que em

Novembro ficou na 8® colocação, sendo assim, lançou a pergunta para os representantes

da ASSET do Banco Safra sobre o porquê desse declínio. Com a palavra, MANOEL

MÁRCIO DOS SANTOS SOUZA, Gerente do Banco Safra, explicou que os recursos

podem ser realocados em classes de ativos que a ANBIMA não considera e que por esse

motivo ocorrem alterações nas posições mensais apresentadas no referindo ranking.

Ressaltou também que o Banco Safra hoje tem no segmento de RPPS R$ 1,7 bilhão e

mais de 80 clientes e que foi o banco que mais cresceu no segmento de RPPS nos últimos

anos. O gerente concluiu sua apresentação agradecendo a oportunidade de participar dá'

reunião e colocou-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas que tenham permanecidí^
Por fim, o membro nato do comitê de investimentos, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DB

SENA, registrou que, em razão do meio pelo qual ocorreu a reunião, notadamente por meio

de videoconferência, estando cada participante em local distinto, inclusive fora do estado

da Bahia, como no caso dos representantes da ASSET do Banco Safra, ficarão

dispensadas as assinaturas de EDMILSON ROGÉRIO ALVES e MANOEL MÁRCIO DOS

SANTOS SOUZA, devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas dos demais
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participantes. E nada mais havendo passível de registro, o diretor administrativo e

financeiro do ISSM e membro nato do Comitê de Investimentos, ERNÂNI BERNARDINO

ALVES DE SENA, 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.

Carlos Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente

Mateü^eissurreição da Silva

/  Membro

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Ernârl rdino Alves de Sena

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

\Íl.M

Milenar avares do Sacramento

Secretária

Acácia Chaves Reis

Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I

Convidada

Digáü^llva de Souza
Analista en/í^guro social - Economia

Convidado
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ANBIMA

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA
FIXA

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP

Retomo Mensal (%)

Nome .

SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

% do IMA-B

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA

% do IMA-B

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA
FIXA

% do IMA-B

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA LP

% do IMA-5

31/12/2020

12 meses

^âê$ 12 meses 24 meses ' . 36 meses

;; volaiilidade PL Atual (miihão)

5,53 7,30 32,38 51,84 14,57% RS 1.130.43

5.58 7,66 33,23
-

14,58% R$1.813.96

4,83 6.11 29.95 46,64 12,66i% RS 770,27

4.84 6,12 30.02 46,95 12,71% R$6.193,17

noy/20 out/20 380/20 jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fev/20 jan/20

5,53 2,14 -0,28 -2,12 -2,06 4,78 2,08 1.57 1.74 -6,73 0,62 0,32

113,99 106,93 -134,27 139,90 114,34 108,92 101,63 103,67 132,33 98,53 138,97 124,10

5,56 2,16 -0,26 -2,09 -2,03 4,81 2.11 1,60 1.77 -6,70 0,65 0,35

114,59 108,26 -121,43 138,12 112,88 109,60 102,98 105,38 134,32 96,05 144.12 134,66

4,83 1.97 0,18 -1,54 -1.81 4,36 2,02 1.49 1,27 -7,01 0,43 0,24

99,42 98,75 66,90 101,84 100,97 99,24 98,81 98,23 96,77 100,52 94,66 90,35

4,84 1,99 0.19 -1,53 -1.83 4,38 2,03 1.50 1,30 -7,10 0,44 0,25

99,73 99,44 91,31 101,42 101,83 99,75 98,88 98,83 99,16 101,66 97,67 94,38

/I V/ 1 »y
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Rentabilidade obtida passado nao reorcsenta garantia de rentabilidade futura. As estraiegías com derivativos, utilizadas como parte da político de investini-rinto de fundos de investimento
Ovvjerii resultar em significativas perdas para seus cofisfas supe-noies ao capital aplicacfo e a conseqüente obriga<,ião do cotista de aportar recursos adicionais para ':-obrii o prejui/o do fundo. Ao
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:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS 31/12/2020

Resumo

SAFRA EXECUTIVE 2 Fl RENDA FIXA

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TiTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA

BB IRF-M 1 títulos PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÂRIO

12 meses

3,26

3.65

3,46

24 meses 36 meses

PL AtudI (milhão)

R$ 835.42

R$ 16.753,98

RS 8.522.75

Retomo Mensal (%)

Nome doz/20 nov/20 out/20 set/20 agq/20 jul/20 jun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fcv/20 jan/20

SAFRA EXECUTIVE 2 Fl RENDA FIXA 0,35 0.19 0,15 -0.03 0.08 0.25 0.24 0,41 0.36 0,40 0,36 0,42

% do IRF-M 1 111,93 85,25 93.86 -16,70 70,67 104,88 85,56 99,20 81.42 66,84 94,32 94,15

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Ft RENDA FIXA 0,28 0,22 0,14 0,13 0,10 0,24 0,26 0,39 0,43 0.59 0.36 0,42

% do IRF-M 1 91,86 95,17 87,20 68,92 81,31 101,08 91.76 94,61 97.31 97,32 95,77 95,43

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÂRIO 0,31 0,20 0,11 0.04 0,09 0,23 0,26 0,39 0,41 0.60 0,35 0,42

% do IRF-M 1 ^ . r - vic : 100,99 87,17 69,20 28,51 74,40 97,67 90,87 93,58 92,60 98.95 93,05 94,71

I  . ̂

1-u'^cio^ oe inviisliniÉjnio nao LX/.^rw.-. ... yv.w. — . , » ■ • , »

Rentabilidade obtida no passado não representa gararttia de rentabilidade futura. As estraiegias coni rlenvalivos, utilizadas coma parto da política de investinK-nrO de fuixios de !..veL,umento
uo-en-- resultar em sionif-cativas perdas para seus cotistas superiores ao capitai aplicado e a crjnsequenle obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o preiuszo do lundo An
investidor e recomendada a teUura cuidadosa do prospecio e regulantento do fundo de mvestiniento ao aplicar seus recursos. Para aval.açao da performar^ce de um fundo de investimcmo e
renoinendavel a analise de na rriíninio 12 tdozei meses Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
ForMe. Quanlum Axis. .
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AN8IMA

:: LAMINA COMPARAÇAO ATIVOS

Resumo

SAFRA S&P REAIS PB PI MULTIMERCADO

BRAOESCO S&P 500 MAIS Fí MULTIMERCADO

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO LP

CAIXA RV 30 Fl MULTIMERCADO LP

ÍTAÚ PRIVATE S&P500€> BRL FIC MULTIMERCADO

BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIO MULTIMERCADO

IííSSsAé-';'

i Mês 12 mese» 24 meses

3,07 12.60 48,60

3,02 12,69 47,18

3,14 11,21 46,52

2,56 2.59 16,57

3,06 12,94 49,53

1.41 6,49 14,60

38 rneoe»

44.88

41,81

Retomo Mensal (%)

Nome

SAFRA S&P REAIS PB Ft MULTIMERCADO

% do CDI

BRADESCO S&P 500 MAIS Ff MULTIMERCADO

% do CDI

CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA Fl MULTIMERCADO LP

% do CDI

CAIXA RV 30 Fí MULTIMERCADO LP

% do CDI

ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIO MULTIMERCADO

% do CDI

BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

%do CDI

dez/20 nov/20 out/20

3,07 10.58 -2.303,07 10.58 -2.30

$et/20 ago/20

-4,80 8,86-4,80 8,86

31/12/2020

12 meses

PL Aluai (milhão)

R$ 734,03

R$ 169,08

R$672,18

R$2.230.10

RS 1.995.12

R$281,87

5,58 0,91 5,18 11,71 -14.56 -7,44 0.37

1.865.60 7.080,68 -1.462,08 -3.055.33 4.289,74 2.873,06 427,38 2.198.32 4.110,88 -4.301,83 -2.534,14 98,65

3,02 10,68 -2,31 -4,71 6,90 5,59 0,86 5,22 11,83 -14,56 -7,51 0,29

1.835,30 7.147.04 -1.472,52 -2.998,92 4.314,91 2.875,61 404,52 2.213,95 4.151,66 -4.303,67 -2.555.61 75.99

3,14 10,66 -2,51 -5,08 6,95 5,63 0,85 5.22 11.77 -15.23 -7,63 0.33

1.910,46 7.131,99 -1.598,28 -3.234,00 4.346,31 2.838,71 399.65 2.215,06 4.131,32 -4.502,06 -2.597,46 68,91

2,56 4,02 -0.38 -2,05 -0,78 2,44 2,60 2,49 3.40 -8,45 -2,41 -0.25

1.557,09 2.686,88 -239,51 -1.308,64 -484,90 1.253,80 1.224,51 1.054,35 1.191,73 -2.496,14 -820,54 -66.35

3,06 10,80 -2,47 -4,63 6,97 5,68 1,14 5,29 11,97 -14.99 -7,54 0,36

1.858,33 7226,77 -1.576,70 -2.949,12 4.358,07 2.920,59 538,44 2.243,57 4.199,35 -4.428,96 -2.567,13 96,24

1,41 0,87 -0,35 -0.37 -0,21 0.60 0,74 1,17 1,29 0,31 0.33 0,52

857.57 583,66 -222.91 -236,84 -133.06 306,89 347,98 494.60 451,47 92,88 112,55 139,1£

t-unaos de mv^sumenio não contam com a garantta do Adminisírador ao fundo. Gestor da cartoira, ae quaioucif mecar.ismc de seguro cu. ainda ao i-vindo GoranttJC' oe
Rontabilidade obtido ito passado nao represertta garanüa do rentabilidade futura. As estratégias corn derivativos, utilizadas como pai1e da poli-tioa de investimento de funrios de :i^vestimon!o
yo^^en-i resulta'- em signifrcativas oerdas para seus cnfistas superioies ao capitai apücarJo e a conseqüente obrigação do cotista de ap'Urtar recursos adicionais para ajbnr o prejuízo do fundo Ao
investiaor e recomendada a leitura cuidadosa do prospecio e regulamento do funde de invesiimenlo ao aplicar seus recursos, Para avaliação da performance de um fundo de investimento e
recomendável a ar.alise de no mínirrvj. 12 (dozei meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias
Fünle.QuanIumAxis. Página 1 de 1



ANBIMA

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

SAFRA CONSUMO PB FIO AÇOES

SAFRA AÇÕES LIVRE FIO AÇÕES

SAFRA EQUITY PORTFÔLiO PB FIO AÇOES

SAFRA MULTIDIVtDENDOS PB FIC AÇÕES

SAFRA SELECTION FIC AÇÕES

SAFRA SMALL CAP PB FiC AÇÕES

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

BB AÇÕES VALOR FiC AÇÕES

ÍTAÚ DUNAMIS FjC AÇÕES

12 meses 1i 24 meses 136 meses
PL Aluai (milhão)

Retomo Mensal (%}

SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES

% do ibovespa

SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES

% do Ibovespa

SAFRA EQUITY PORTFÔLIO PB FIC AÇÕES

% do Ibovespa

SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES

% do Ibovespa

SAFRA SELECTION FIC AÇÕES

% do Ibovespa

SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES

% do Ibovespa

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇOES

% do Ibovespa

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES

% do Ibovespa

ITAÜ DUNAMIS FIC AÇÕES

%dolbovespa

jul/^ jun/20 mei^ abr/^ mar/20

8.06 11.56 8.19 21,23 -30,43

97.56 132,02 95,56 207,09 101.75

7.76 12.95 6.15 17.23 -27.17

93,84 147,88 71,83 168,06 90,84

8,90 13,21 8.40 15,65 -30.57

107,65 150,87 98,11 152,63 102,22

7,11 -27,52

86,04 133,50 56,02 69,37 92,03

6.93 11,52 4,65 6,95 -27.75

83,81 131,51 54,24 67,82 92,80

9,66 16,45 4.18 12,12 -35,59

116,90 187,90 48,76 118,19 119,00

9,22 9,88 7,54 12,64 -31,94

111,56 112,80 69,18 123,28 106,80

6,38 7.44 7,48

77.16 84,95 67,34 81,83 90.44

7.54 9,28 5.36 11,03 -32.44

91,20 105,98 62.56 107,57 108,49

VV

de inv-jslim6nlo râo ccnlam com « Qciraniia dc Ad.mintsiradO' oo fundo Gcstcr da car56ir3, Qe oualdudf mecanisnío da soiiurv ou, ainda, oc Garan{'dcr do Créditos - • GC.
Rentabilidade obtida iro passado f^ão representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas ccmc parte- da política de investinH-nto de fundos de investimonto
ijodem f&suliar em significativas perdas para seus constas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cofiSta de aportar recursos adicionais para oobnr o prejuízo <io nindo Ao
invesfidcr e recomendada a leitura cuidadosa do prospecio c regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaiiaçâo da performance de um fundo de invcsiimento è
reromendaveí a analise de no mínimo 12 idoze) meses. Para os cálculos foram utilizadas obsen/ações Diárias.
Fonte. Quantum A\is. ^ „
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ANBIMA

:: LAMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

i Resumo

Retorno"Ciif'
PL Aluai (mlBiâo)

SAFRA CONSUMO AMERICANO PB Fi AÇÕES BDR NiVEL I

SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I

0,35 44,45 98,40

fl«/20 nov/ã) -Jut^SaíffllííiaoCO jul/20 iun/20 mai/20 abr/20 mar/20 fov/20 )an/20

0,35 2,44 -1,43 -2,53 16,00 2,02 0,92 3,31 16,94 0,01 -5,24 6,97

3,73 15,38 207,65 52,83 -464,71 24,47 10,49 38,58 165,23 -0,02 62,11 -427,48

/r\

l"Liri3os de invosumonlo nào ecntan". corn a yaranüa do Admirussrsdor do fondo Gestor da canoira: de geaíqeer rnccanismc de soguro eu. ainda dc l-ondo GaraníiJci ce Cúod^ios - i- ..j..
Rc-ntaDilidado obtida oo passado f^ão r&prosenta garantia de rentabilidade íutora As estratégias com derivativos, utilizadas como oarte d.a política de investimento do fiirxios do -nvosnnK-ntii.
pL^Kjçn'' resultar ei''"! significativas perdas para seus cotistas superiores ao capitai aplicado e a conseqüente obrigação do cctisfa de aportar recursos adicionais para cobrir o prejui/o Jo luncin. Ao
investidor e recomendada a leitura cuidadosa do prospeclo e regulamento do fundo de investimento ao aphcar seus recursos. Para avaNaçâo da performance, de um fundo dc investimento é
rircomendavel a analise de no minin^o, *>2 icloze'; meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diáiias,
Fonte. Quantum A\is „
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