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Ata da 67ª reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV. Aos 24 dias do mês de janeiro de 
2017, às 10h, na sala de reuniões do INPREV, situado à Praça Marechal Deodoro, 120 – centro 
nesta cidade, com as presenças dos membros titulares e suplentes, Sr. André Mambeli Lopes, 
Sr. Edson Crepaldi Retori, Sr. Paulo Alexandre Praxedes, Sr. Demétrio Lopes Tomaz e Srª Aida 
Helena Monteiro Petrim Bruniera, 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 dezembro/2017 e acumulado do ano; 2) Renda variável; 3) Direcionamento de 
recursos novos. A reunião foi presidida pelo membro nato, Chefe do Serviço Financeiro, Sr. 
Paulo Alexandre Praxedes, que iniciou com um breve relato do quadro econômico e uma breve 
projeção para 2017, onde se percebe: EUA: Em dezembro foi aprovado no congresso Norte-
Americano, o texto da reforma tributária, uma importante vitória do governo Donald Trump, 
mesmo com algumas alterações no texto base, alterações essas propostas pelo Senado, a 
reforma tributária teve sua aprovação por uma margem considerável de votos favoráveis, 
surpreendendo positivamente o governo. O outro destaque de dezembro foi o FED, com a 
elevação da taxa básica de juros em 0,25p.p. atualizando o intervalo de 1,25% a 1,50%a.a. e 
ainda a sinalização de mais três elevações para 2018. Esse ajuste já era esperado pelo 
mercado, pois a inflação tem surpreendido para baixo no curto prazo, e com o cenário mais 
robusto da atividade, justifica o gradualismo nas altas de juros para os próximos anos, porém, 
o FED mantém a expectativa de aceleração da inflação no médio prazo, isso devido ao bom 
desempenho, principalmente, no mercado de trabalho. EUROPA: Após vários anos comprando 
ativos, o BCE sinalizou uma possível diminuição de seu programa de compras mensais, uma vez 
que, dados consistentes e positivos têm vindo com maior frequência, como as projeções de 
crescimento e inflação, ambas revisadas para cima para os próximos anos, reforçando o bom 
momento da região. O indicador PMI composto atingiu 58 pontos frente 57,5 pontos em 
novembro, o patamar mais elevado desde 2006. O atual nível do indicador sugere crescimento 
de 0,7% no quarto trimestre após expansão de 0,6% no trimestre anterior. Quanto à política 
monetária da Zona do Euro, o BCE manteve os atuais parâmetros, conforme esperado pelo 
mercado e alinhado com os analistas. ÁSIA: - China, em dezembro a economia continuou 
apresentando dados favoráveis, a produção industrial e as vendas no varejo avançaram 6,1% e 
10,2%, respectivamente e as projeções indicam que a economia Chinesa continuará em pleno 
avanço em 2018. Quanto ao Japão, após passar parte do ano com sua economia estagnada, 
em dezembro, os índices mostraram uma pequena melhora no cenário, a produção industrial 
registrou avanço de 5,9%, na comparação anual. Os indicadores de confiança sugerem a 
manutenção do desempenho positivo nos próximos meses. BRASIL: Logo no início do mês de 
dezembro, foi estipulado e sondado pelo governo Temer, uma possível votação na Câmara dos 
Deputados, a reforma da Previdência, a qual, não passou de sondagem, uma vez que o 
governo verificou que, muito provável, não teria os votos suficientes para a aprovação da 
reforma, portanto, o governo preferiu aguardar mais um pouco para colocar a mesma em 
votação. A perspectiva dos governistas para a votação é em meados de fevereiro ou início de 
março. Quanto à inflação, a mesma fechou 2017 no menor nível desde 1998 e abaixo do piso 
da meta fixado pelo governo em 3%, fechando o ano em 2,95%, segundo informou o IBGE. É a 
primeira vez que isso acontece desde que o regime de metas foi implantado no país, em 1999. 
Quanto ao mercado de trabalho, o terceiro trimestre, a taxa de desemprego no país chegou a 
12,4% a menor do ano, segundo dados da Pnad Contínua. Item 1 da pauta: - Análise do 
desempenho das aplicações financeiras no mês de dezembro/2017; o Sr. Presidente, com base 
nos relatórios da consultoria de investimentos contratada pelo INPREV, apresentou os 
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seguintes números: Para o  mês de dezembro/2017  meta  atuarial 0,91%,  rentabilidade 
1,35%, resultado superior a meta em 0,44 pontos. Acumulado do ano com meta atuarial de 
9,05%, rentabilidade de 13,51%, resultado superior à meta em 4,46 pontos. O mês de 
dezembro, na renda fixa, a performance dos índices IMA-B e IRF-M foram respectivamente 
0,83% e 1,24%, contribuindo positivamente para o resultado da carteira de investimentos do 
INPREV. Na renda variável o Índice Bovespa no mês de dezembro subiu 6,16 aos 76.402 
pontos. Destaque também para os índices Dividendos 4,94% e Small Caps 7,03%. A 
rentabilidade positiva do mês se deve a diminuição da aversão à risco no mercado financeiro e 
por consequência ao fechamento positivo dos diversos índices de renda fixa  e renda variável. 
O mercado continua a considerar a crise política vivida pelo Governo Federal e a possibilidade 
de não haver nenhuma reforma da previdência antes de 2019, porém resolveu dar uma trégua 
em dezembro e performou muito bem no fechamento do ano de 2017. Franqueada a palavra 
aos membros do Comitê, estes manifestaram satisfeitos com os resultados alcançados no 
exercício 2017. Ressalta que, apesar de toda a crise política, o Comitê de Investimentos do 
INPREV fez o dever de casa, trabalhou bem a diversificação dos investimentos e colheu os 
frutos de uma carteira bem posicionada. A rentabilidade alcançada em 2017 de 13,51% 
representa em valores monetários a quantia de R$ 32.039.210,68 que foram incorporados ao 
Patrimônio do RPPS, que inicia 2018 com valores aplicados no mercado de capitais de R$ 
292.239.599,97. Como no mercado financeiro os bons resultados passados não são garantias 
de bons resultados futuro, o sucesso alcançado em 2017 nada contribuirá com os 
investimentos de 2018, que para renda fixa, será um ano de taxas baixas e na renda variável de 
muita volatilidade devido ao cenário político eleitoral. Dessa forma, o Comitê deverá se 
superar para alcançar a meta atuarial estabelecida (IPCA+6% a.a.) e caso contrário, ficar o mais 
próximo possível da meta. Item 2 da pauta: - Renda variável; o Comitê em linha com o 
mercado de capitais entende que a renda fixa com a taxa SELIC em 7% a.a. e possibilidade de 
mais um corte na reunião do COPOM em fevereiro próximo, dificulta ainda mais a busca pela 
meta atuarial (IPCA+6% a.a.) nos investimentos. Por outro lado, o caminha que se apresenta 
quase que obrigatório nesse momento, para se buscar a diferença entre a renda fixa e a meta 
atuarial, é a renda variável. Os Gestores, responsáveis, sabendo da dificuldade de se buscar a 
meta atuarial nos investimentos em renda fixa, devem explorar mais a renda variável. A 
própria Política de Investimentos aprovada para 2018 contempla a elevação no percentual de 
renda variável de 10% para no máximo 17%. Por isso, o Comitê manifesta a unanimidade pela 
elevação de posição em renda variável, no valor total de R$ 4.000.000,00 que deverá ser 
integralizado de forma gradativa, a critérios do Gestor de Investimentos do INPREV, 
objetivando a formação de um preço médio, nos fundos e valores abaixo especificados: 
 

Movimentações Carteira de Investimentos do INPREV 

Competência Janeiro/2018 

 BANCO DO BRASIL - C/C 92.000-2 
  

    
  

FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

BB PREVID RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49 6.628.828,30 4.000.000,00 0,00 2.628.828,30 

Total 
 

6.628.828,30 4.000.000,00 0,00 2.628.828,30 

            



 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 
 

 
 

     BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - C/C 01688-1 

  
    

  

FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

  
    

  

ITÁU INSTIT. PHOENIX FI AÇÕES 23.731.629/0001-07 2.353.688,88 0,00 2.000.000,00 4.353.688,88 

  
    

  

Total 
 

2.353.688,88 0,00 2.000.000,00 4.353.688,88 

            

      BANCO BTG PACTUAL S/A - C/C 305948 

  
    

  

FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

  
    

  

BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC AÇÕES 11.977.794/0001-64 2.490.183,10 0,00 2.000.000,00 4.490.183,10 

  
    

  

Total 
 

2.490.183,10 0,00 2.000.000,00 4.490.183,10 

            

      
Total Geral das Movimentações 11.472.700,28 4.000.000,00 4.000.000,00 11.472.700,28 

 
O Comitê delibera ainda pela realocação de valores oriundos da Reserva Administrativa conta 
corrente 96.500-6 (Banco do Brasil) da seguinte forma: 

BANCO DO BRASIL - C/C 96.500-6 
FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ SD. INICIAL RESGATE APLICAÇÃO SD. ATUAL 

BB PREVID RF PERFIL FICFI 13.077.418/0001-49 2.173.614,63 1.650.000,00 0,00 523.614,63 

BB PREVID RF IMA-B 5 LP FICFI 03.543.447/0001-03 3.236.314,94 0,00 1.650.000,00 4.886.314,94 

Total 
 

5.409.929,57 1.650.000,00 1.650.000,00 5.409.929.57 

            

Item 3 da pauta: - Direcionamento de recursos novos; O Comitê altera posicionamentos 
anteriores, quanto ao direcionamento de recursos novos, onde os mesmo eram destinados aos 
fundos atrelados ao índice DI e passam no exercício 2018, até que haja novo posicionamento, 
para fundos atrelados ao IDKA 2 e IMA-B 5, e assim, servir de fluxo de caixa frente aos 
compromissos do RPPS e/ou aguardar decisão deste Comitê por melhores oportunidades de 
mercado. A alteração se faz necessária uma vez que a Taxa SELIC a 7% a.a. não entregará a 
meta atuarial aos investimentos. O Comitê excetua os recursos novos oriundos de 
contribuições previdenciárias e parcelamentos, relativos ao Plano Financeiro, que poderão 
continuar a ser destinados aos fundos atrelados ao DI por serem recursos de utilização 
imediata. O Comitê ratifica aplicação ocorrida em 16/01/2018 no valor de R$ 57.636,05, na 
Caixa Econômica Federal, no FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF (CNPJ 23.215.097/0001-55), 
relativo aos recursos oriundos de amortização do FIC FI AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS 
RPPS. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme 
vai por todos assinada. 


