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ATA DA 3® 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

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

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

Rinaldo Almeida - Gerente de Relacionamento do Banco Santander

Weilington Nunes - Gerente de Investimentos do Banco Santander

Pauta da Reunião

a) Videoconferência com os representantes da ASSET do Banco Santander;

b) O que ocorrer;

Reunião

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, ás 14h00min, por

intermédio da plataforma de comunicação Microsoft Teams, em videoconferêry5í^\\
atendendo às determinações do Decreto Municipal n° 7314/2020, reunirarri-sA ̂
extraordinariamente os membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência \(o
primeiro, CARLOS HENRIQUE DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICON^
MATEUS REISSURREIÇÃO DA SILVA, ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, com a participação dos seguintes Vjf

convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social - economia, ACÁCIA

CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS LOBO DE SOUZA, assessora especial I, RINALDO ̂
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ALMEIDA, Gerente de Relacionamento do Banco Santander e WELLINGTON NUNES,

Gerente de Investimentos do Banco Santander. 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 ASSET do Banco Santander; e 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 representantes da ASSET do banco Santander, agradecendo a participação

dos mesmos na reunião, em seguida concedeu a palavra ao executivo, WELLINGTON

NUNES o qual, aproveitou para agradecer a oportunidade de estar apresentando o portfolio

do Banco Santander. Ressaltou que selecionou produtos atualizados de acordo com a

nova política de Investimentos do ISSM, bem como, aos novos limites de investimento

devido à adesão ao Pró-Gestão RPPS nível II. Em seguida, teceu comentários sobre o

mercado financeiro interno e externo, relatando que o ano começou com perspectivas de

reformas no Brasil e um bom ambiente global. Dos eventos negativos improváveis, mas

que constavam nos cenários alternativos dos analistas, citou a intensificação da disputa

comercial entre China e Estados Unidos, mas, que o principal evento continua sendo o

Coronavírus. Relatou que na pandemia tivemos algumas das contrações mais velozes e

intensas da atividade econômica, mas igualmente tivemos respostas mais ostensivas por

parte das autoridades, não só de política monetária, mas também fiscal. Com isso, as

fortes quedas do PIB, sobretudo no segundo trimestre, foram seguidas de aceleração

recorde no momento subsequente, com crescimento intenso até o fim do ano, mesmo que

não tenhamos recuperado os níveis de atividade econômica de antes da crise. O declínio

dos mercados foi algo sem precedentes, mas igualmente amortecido e, posteriormente

impulsionado, pelos trilhões de dólares de estímulos oficiais no mundo. Aduziu informando

que os principais índices da bolsa EUA já operam em novos níveis máximos historicamente^,

e, mesmo no Brasil, o Ibovespa também revela alta de aproximadamente 3% no ano, ap^^
ter chegado a cair mais de 40% até meados de março. Comentou que analistas estimavar\\^
contração da atividade de até 10% no Brasil em 2020, o que deve se comparar agora a

uma queda de aproximadamente 4,5%. Mas o legado dessas medidas de socorro, que

permitiam recuperação do crescimento e valorização dos ativos, foi o alto endividamento

público. Nos países desenvolvidos isso não é um grande problema, pois pagam juros
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baixos. Relatou que o cenário externo parece positivo, mas cabe prudência para não

permitir excesso de confiança. Afinal, frisou que não podemos esquecer que existem riscos

sempre muito além do que conseguimos conjecturar. Já no Brasil, foi diferente. A relação

dívida PIB veio em torno de 75% para acima dos 90%. Tudo isso em meio a ruídos

políticos e problemas de coordenação com o Congresso para tocar a agenda de projetos e

reformas. Por isso, o real se desvalorizou muito além das demais divisas emergentes, que

também sofreram com a crise. Informou que, nos produtos de renda fixa do Santander, as

taxas prefixadas mais longas ficaram pressionadas boa parte do tempo, em níveis bastante

elevados, a despeito da queda da Selic para 2% ao ano. Tudo isso refletia justamente a

alta percepção de risco com as contas públicas, fazendo os investidores exigirem um

prêmio de remuneração bem significativo para alongar o prazo de financiamento do

Tesouro Nacional. Relatou que no último trimestre houve certo alívio, que em boa medida

ocorreu em razão das notícias sobre as vacinas, os estímulos monetários e fiscais, e com o

resultado das eleições norte-americanas e que tal alívio foi bem mais forte na nossa bolsa,

mas os juros prefixados cederam para níveis mais palatáveis e o câmbio voltou para mais

perto dos R$5,10/US$. Estes responderam também aos sinais do governo de que, apesar

de tudo, não estenderia o auxílio emergencial para 2021, rubrica responsável pela maior

parte dos gastos extraordinários com a pandemia. Como perspectivas do mercado

financeiro para 2021 apontou uma trajetória de retomada da economia global,

considerando que os juros seguem em patamares baixos, a inflação controlada e há uma

grande liquidez nos mercados. Somado a estes pontos, a continuidade do processo de

flexibilização das restrições sociais, ao passo que os planos de imunização da população

contra a COVID 19 vão sendo implementados e, os estímulos dos governos para dar

suporte para as economias, como por exemplo a assinatura de um novo pacote de soco|^
nos EUA de aproximadamente U$ 900 bilhões para combater a crise causada pela

pandemia contribuem para o otimismo internacional em 2021. Evidenciou que no Brasil,

também é esperado uma recuperação econômica gradual, tendo em vista a expectativa de

que o governo dé andamento nos planos de reformas estruturais, que juntamente com a

amenização dos impactos da crise, deve proporcionar um movimento de valorização dos

ativos domésticos. Além disso, com os juros baixos e o otimismo internacional

contaminando as principais bolsas, deve ser observada uma elevação do interesse a risco
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dos investidores o que é favorável para países emergentes e deve contribuir para uma

continuidade de entrada de capital estrangeiro na bolsa local. No entanto, alguns temas

podem continuar gerando oscilações sobre os ativos financeiros, como a cautela com a

pandemia, a relação comercial entre EUA e China, as dúvidas sobre como será a relação

comercial entre Reino Unido e União Européia após o acordo do BREXIT e, aqui no pais,

com as incertezas com o cenário fiscal, principalmente quanto ao cumprimento do teto de

gastos. Evidenciou, ainda que mesmo com a volatilidade no curto prazo, a retomada

paulatina das economias somado aos juros baixos são alguns dos fatores que podem

contribuir para um movimento de valorização dos ativos no médio e longo prazos. Sendo

assim, recomenda ser importante ter um portfólio de investimentos equilibrado e bem

diversificado, para buscar aproveitar as oportunidades que podem surgir, mas combinando

com as estratégias de proteção para os eventuais momentos mais voláteis. Apresentou

como projeção dos indicadores 2020 e expectativa para 2021, respectivamente: PIB -4,5%

e 3,5%: Taxa de desemprego, média anual 13,8% e 14,6%; IPCA 4,4% e 3%; SELIC 2% e

3%. Ao pedir a palavra, o gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES, informou que atualmente o ISSM possui recursos no Santander apenas no

FUNDO STD RENDA FIXA ATIVO, que tem como benchmarket o IPCA, o qual, entregou

2,7% em 2020. Destacou que apesar de não ter sido uma rentabilidade satisfatória, o

recurso foi mantido por ter sido considerado como medida de segurança da carteira. Dito

isso, perguntou sobre a perspectiva desse fundo para 2021 e quais as recomendações do

Santander de produtos que estejam aderentes à política de investimentos do ISSM, já que

agora existe uma margem maior para investimentos em renda variável e possibilidade de

investimentos no exterior. Comunicou ainda, que a política de Investimentos será

reformulada, visto que o nível esperado no pró-gestão quando da elaboração da politi^N. .
seria o nível 1, mas foi alcançado o nível 2, o que foi uma grande conquista. Ao ensejVX
comentou que 2020 foi um ano de déficit financeiro no ISSM, devido as medidas

contingência que foram implementadas em decorrência da pandemia, mas que 2021 se

espera que seja um ano que haverá possibilidade de expansão nos investimentos. Ao

retomar a palavra, o executivo WELLINGTON NUNES, concordou com a fala do gestor de ̂
recursos e informou que o SANTANDER RENDA FIXA ATIVO, é um fundo de gestão de

duration e reflete o cenário econômico de cada instituição. Entende que pode manter o
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recurso, já que possui uma das menores volatilidades da carteira e acaba fazendo um

hedge natural. Evidenciou que atualmente esse fundo possui 11% do PL em risco, sendo

35% alocado em IRFM e 65% alocado em IMA-B, o que gera duration de 0.65 anos e

volatilidade ao redor de 0,4% a.a., ou seja, bem conservador, pois 89% do PL está em Dl,

nas LFT. Comunicou que existe uma dinâmica para esse produto que permite a inserção

de mais risco, e essa é a expectativa, mediante a espera do aumento gradual da taxa de

juros, para tentar capturar as oportunidades dos movimentos previstos no curto e médio

prazo. Seguiu aduzindo que, dada ás incertezas no curto prazo e a volatilidade, entende

ser interessante ter uma parcela dos recursos em vértices mais curtos. Como

recomendação, apresentou o fundo IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA, produto que

considera com volatilidade equilibrada. Informou que apresentou como retorno do CDI em

Dezembro: 1.099,72%, em 2020: 284,01%; 12 meses: 284,41%; 24 meses: 244,76%; 36

meses: 211,68%. Como estratégia de CRÉDITO PRIVADO, apresentou o FUNDO

CRESCIMENTO INSTITUCIONAL Fl RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, explicou ser

um produto que tem mais de 90% em rating entre A e AAA. Já com relação á RENDA

VARIÁVEL, entende como oportunidade vinculado ao artigo 8, II A o FUNDO DE

INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ETHICAL AÇÕES.

Relatou que este fundo passou recentemente por adequações para ser ofertado aos RPPS

e tem como objetivo investir em ações de empresas que possuam práticas que evidenciem

preocupação com aspectos sociais e/ou relacionados à proteção do meio ambiente e/ou

que adotem, voluntariamente, boas práticas de governança corporativa. Salientou que

entrega um patamar importante de rentabilidade. Em seguida, demonstrou um comparativo

correlacionando o rendimento do fundo com a meta atuarial de 2021, onde apresentou

retorno de 580,22% nos últimos 12 meses, em 24 meses: 6.282,28% e em 36 mese^
5.426,53% da meta atuarial. Considerou ser um produto importante a compor os ativos (tò
instituto. Com relação aos INVESTIMENTOS NO EXTERIOR indicou o SANTANDErN
GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR. Descreveu ser

um FOF Multimanager com investimentos em Fundos, que tem como estratégia a

diversificação em mercados acionários e moedas com Gestão Ativa na exposição a regiões

e mercados globais. Tem suporte da Equipe Global em Londres (SAM UK) na seleção de

gestores e fundos internacionais, possibilitando a alocação em fundos de investimentos de
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diversos gestores criteriosamente selecionados. Tem como Benchmark o MSCI WORLD,

não tem proteção cambial, prazo para resgates D+8 úteis, o que considera curto para esse

tipo de estratégia, taxa administrativa de 1% a.a. e PL R$1.1 Bilhão. Ressaltou que o limite

margem estabelecido na política de investimentos está em 1%, o que representaria R$

3.500.000,00 disponíveis para alocação, o que ressalta que deve ser analisado pelo

Comitê, visto que esse fundo vem gerando alfa sobre o Benchmark nos últimos 36 meses.

Por fim, indicou o FUNDO SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR PI MULTMERCADO. Discorreu, informando ser um

fundo de ações dos EUA e Canadá, sem impactos da variação cambial, com foco no

crescimento de capital de longo prazo, ou seja, investe em empresas de alta qualidade nos

EUA e Canadá que apresentem vantagens competitivas sustentáveis e de forte geração de

fluxo de caixa. A gestão dos ativos da carteira do fundo é realizada pela Morgan Staniey

através de uma parceria com o Santander. Tem como Benchmark S&P 500, prazo de

resgates em D+6 e taxa administrativa de 1% a.a. Destacou que entre o período de 06 de

Julho de 2020 a 07 de janeiro de 2021 obteve retorno de 26,8%. Por fim, demonstrou

novamente um comparativo que corresponde a 19.711,43% da meta atuarial do corrente

ano. Passou a palavra ao gestor de recursos, que informou que o setor de credenciamento

está atuando para concluir e apresentar ao Comitê todos os produtos que foram

apresentados e que a apresentação foi muito importante, para conhecimento das opções

disponíveis que estejam alinhadas a política de investimentos. Com a palavra, ISIS LOBO

DE SOUZA, assessora especial I, parabenizou o executivo da ASSET do Santander, pelo

novo formato de apresentação do portfólio, em virtude dos produtos terem sido

demonstrados de forma direcionada a política de investimentos, observando desde a meta

de rentabilidade esperada para 2021, como limites de alocação dos recursos. Após tq^
considerações, WELLINGTON NUNES, agradeceu o reconhecimento. Ressaltou que se^
objetivo principal é apoiar na tomada de decisões dos investimentos, de forma a apresenta\
os produtos que sejam mais atrativos para a gestão do Instituto. Em seguida, RINALDO

ALMEIDA, aproveitou a oportunidade para agradecer o retorno dado sobre á apresentação

do portfólio e se colocou à disposição, caso haja interesse por parte do Comitê de

Investimentos em agendar outro dia para esclarecimentos mais técnicos sobre fundos que

por ventura tenham interesse em investir. Por fim, o gestor de recursos, PEDRO JORGE
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VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 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 Santander, ficarão dispensadas as assinaturas de WELLINGTON NUNES e

RINALDO ALMEIDA, devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas dos 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, MILENÃ 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.

¥-i r>r. CU^ d\
arios Henrique da Rocha Santos

Membro/Presidente

CtyvA to

Tiago Cacim D'Errico

Membro

Mateus i^issurreição da Silva
J Membro

Pedro Jorge Vilfâs ̂ as Alfredo Guimarães
Superinten^nte/Gestor de Recursos

Membro

Ernãni Bernardino Alves de Sena

Diretor Administrativo e Financeiro

Membro

Milena Tavares do Sacramento

Secretária
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4. ̂
Acácia Chaves Reis

y Chefe de Gabinete

Convidada

Isis Lobo de Souza

Assessora Especial I

Convidada

Dieg^ ̂ a de Souza
Analista em Seguro social - Economia

Convidado
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