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Ata da 3ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores 

Públicos do Município de Varginha – INPREV de 2020. Aos 19 dias do mês de março de 2020, às 14h, 

na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Dalva Paiva Ribeiro, 312 – centro nesta cidade, com 

as presenças dos membros titulares, Sr. André Mambeli Lopes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz, Sr. Eder 

Jerônimo da Silva, Sr. Edson Crepaldi Retori e Sr. Paulo Alexandre Praxedes. Realizou-se a reunião 

ordinária do Comitê de Investimentos do INPREV, com a seguinte pauta: 1) Análise do desempenho 

das aplicações financeiras no mês de fevereiro/2020 e acumulado do ano 2020; e 2) Atualização de 

Credenciamentos de Gestores, Administradores e Distribuidores. A reunião foi presidida pelo 

membro nato, Chefe do Serviço Financeiro, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, que iniciou com um breve 

relato do quadro econômico, onde se percebe: Internacional: Em Fevereiro ocorreram quedas 

relevantes nas bolsas ao redor do mundo e grande oscilação após demasiada epidemia do 

coronavírus. Após grande alastramento da epidemia por países que possuem sistemas precários de 

saúde, tornou difícil a implantação de programas de contenção e incerta sua situação futura. Este 

surto tem manifestado em diversos setores e causado efeitos diretos, como o fechamento de 

estabelecimentos comerciais e industriais, o que pode causar a descontinuidade de cadeias 

produtivas globais, e efeitos indiretos, como um aperto nas condições financeiras e deterioração da 

confiança dos agentes. Neste cenário, os principais países devem conseguir novos estímulos fiscais 

e/ou monetários e apresentando uma postura mais flexível, como destacadamente o Banco Central 

Chinês, que aumentou a liquidez do sistema financeiro e reduziu taxas de juros. A Europa, Inglaterra 

e Japão apontaram na mesma direção, apesar de estas ações variarem em função da evolução da 

epidemia. Por fim, nos EUA as primárias do Partido Democrata, representado pelo progressista 

Barnie Sanders, segue dividido mesmo com a unificação de votos da ala radical e voto moderado. 

Brasil: A atividade econômica doméstica continuou enfraquecida, e com revisões de expectativas de 

crescimento para este ano. Esta queda, iniciada com dados relativos ao fim de 2019, também foi 

ocasionada pelos efeitos do coronavírus sobre a atividade global. Mesmo com o comunicado do 

Copom, que o cenário base permitia a estabilidade da taxa Selic, em um ambiente com maior 

incerteza da atividade, a dispersão do choque inflacionário 2019, expectativas de mercado em torno 

ou abaixo da meta em todo horizonte de projeção, evidencia que este choque não é inflacionário, e a 

perspectivas de redução monetária em países centrais podem estabelecer revisão do cenário e do 

balanço de riscos, provocando cortes adicionais na Selic, o que reforça a expectativa do Copom em 

novos estímulos via corte de juros e IPCA abaixo da meta para o ano de 2020. Já, pelo lado da 

inflação, o IPCA-15 ficou praticamente estável comparado com o IPCA de janeiro ao passar de 0,21% 

para 0,22%, acumulando alta de 4,21% em doze meses. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o 
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mês com uma queda de 8,4%, aos 104.171,6 pontos, sendo o pior desempenho desde maio/2018. A 

epidemia do coronavírus e seus principais impactos foram o início para a realização do mercado, que 

se encontravam otimistas e em alta. A expectativa de revisões negativas nas economias deixou o 

mercado de ações menos atrativo no curto prazo, e instável trazendo diminuições nas exposições 

brutas/líquidas, aumentando o hegde das carteiras. Apesar de todo o cenário, acredita-se que 

mesmo com efeitos causados pelo coronavírus é possível gerar muitas oportunidades no mercado. 

Item 1 da pauta: - Análise do desempenho das aplicações financeiras no mês de fevereiro/2020; o Sr. 

Presidente, com base nos relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, 

apresentou os seguintes números: Para o  mês de fevereiro/2020  meta  atuarial (IPCA+5,89%) 

0,66%,  rentabilidade (-)1,24%, resultado inferior a meta em 1,90 pontos. Acumulado do ano com 

meta atuarial de 1,38%, rentabilidade de (-)0,70%, resultado inferior à meta em 2,08 pontos.O mês 

de fevereiro, na renda fixa, a performance dos principais  índices que compõem a carteira de 

investimentos do INPREV, IMA-B, IMA-B5 e IRF-M, foram respectivamente 0,45%, 0,64% e 0,65%. Na 

renda variável, o Índice Bovespa no mês de fevereiro teve variação negativa de 8,43% aos 104.171 

pontos. Franqueada a palavra aos membros do Comitê, ratificaram que conheciam as previsões de 

que seria um ano difícil para se buscar a meta atuarial, dado o atual patamar da taxa SELIC, o menor 

da história, mas o que estava fora de todas as previsões do mercado financeiro é a Pandemina do 

COVID19. Para tentar conter a Pandemia, medidas de isolamento da população, fechamentos de 

atividades comerciais e de fronteiras estão sendo tomadas quase que de forma geral pelo mundo, 

aliado com a capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas infectadas, impacto fiscal dos 

governos para evitar o desaceleramento da economia, impacto negativo na arrecadação dos 

governos, entre outros, levou pânico ao mercado global. Fato que, no Comitê de Investimentos do 

INPREV, causa muita apreensão, pela extensão dessa crise, por outro lado, nesse momento de 

elevada volatilidade dos mercados, cabe ao Comitê acompanhar o noticiário econômico, de forma a 

tomar decisões em linha com o mercado financeiro, evitando decisões precipitadas às quais possam 

trazer prejuízos irreversíveis ao RPPS. O momento é de cautela extrema, por isso, o Comitê resguarda 

o direito de se reunir a qualquer tempo, quando julgar necessário, para decidir movimentos 

estratégicos na carteira de investimentos do INPREV. O resultado das aplicações financeiras no mês 

de fevereiro 2020 veio inferior à meta atuarial em 1,90 pontos. Na Renda Fixa, para os papéis 

prefixados, continuidade do fechamento da curva nominal, principalmente na parte curta, já os 

papeis pós, movimento parecido aos prefixados com pequena abertura nas taxas dos três papéis 

mais longos. A Renda Variável continua marcada pela alta volatilidade nos mercados de bolsa, 

movimento justificado pelo aumento dos temores quanto ao potencial avanço do novo coronavírus 
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pelo mundo e seus eventuais impactos na economia mundial. No mês de fevereiro a rentabilidade 

em moeda foi de R$ 735.596,95 inferior a meta em 1,90 pontos. O Patrimônio administrado no 

mercado de capitais encerrou fevereiro 2020 no valor de R$ 392.931.769,19. Item 2 da pauta: - 

Atualização de Credenciamentos de Gestores, Administradores e Distribuidores; O Comitê de 

Investimentos atento aos requisitos constantes do Edital de Credenciamento nº 001-2019 para 

fundos de investimentos, Administrador, Gestor e Distribuidor, de acordo com os documentos de 

exigência obrigatória, recebido de forma digital, e, os Termos de Análise de Credenciamento de 

Administrador, Gestor e Distribuidor constantes do Processo Administrativo nº 43/2020, certificando 

que não há nenhum fato ou documento que desabone qualquer das instituições em destaque, 

DECLARA atualizados os credenciados para os próximos 12 meses todas as instituições as quais o 

INPREV mantém relacionamento na presente data, são elas: 

CNPJ Instituição Tipo de Instituição 

60.746.948/0001-12 Banco Bradesco S.A. Administrador 

62.375.134/0001-44 BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM Gestor 

00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal Administrador e Gestor 

30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Administrador e Gestor 

60.701.190/0001-04 Banco Itaú Unibanco S.A. Administrador e Gestor 

10.917.835/0001-64 Vince Equities Gestores de Recursos Ltda Gestor e Distribuidor 

90.400.888/0001-42 Banco Santander Brasil S.A. Administrador 

10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda Gestor 

29.650.082/0001-00 BTG Pactual Asset Management Gestor 

59.281.253/0001-23 BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM Administrador 

33.311.713/0001-25 Itaú DTVM S.A. Gestor 

07.625.200/0001-89 XP Gestão de Recursos Ltda Gestor 

02.332.886/0001-04 XP Investimentos CCTVM S.A. Distribuidor 

27.916.161/0001-86 Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda Gestor 

00.066.670/0001-00 BEM DTVM Ltda Administrador 

68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda Gestor 

04.506.394/0001-05 AZ Quest Investimentos Ltda Gestor 

00.840.515/0001-08 Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos Ltda Distribuidor 

62.418.140/0001-31 INTRAG DTVM LTDA Administrador 

17.203.539/0001-40 GRID Agente Autônomo de Investimentos Ltda Distribuidor 
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Registra-se que a reunião foi realizada na sede própria do INPREV, situada na Praça Dalva Paiva 

Ribeiro, 312 – Vila Paiva – Varginha-MG – CEP 37.018-625, a qual o INPREV passou a funcionar desde 

o dia 16/03/2020. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada 

conforme vai por todos assinada. 


