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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTOàDEàPREVIDÊNCIáàDOSàSERVIDORESàDOàDISTRITOàFEDERáL

Co it àdeàI ves e tosàeàá liseàdeàRis os

ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E ANÁLISE DE RISCOS
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUIDO PELA PORTARIA
IPREV/DF Nº / .

à

áosàt i taàeàu àdoà sàdeàagostoàdoàa oàdeàdoisà ilàeàdezessete,à sà hà aàsalaàdeà eu i esàdoàI s tuto
deà P evid iaà dosà Se vido esà doà Dist itoà Fede alà –à Ip ev/DF,à ealizou-seà aà t ig si aà o aà eu ião
o di iaàdoàCo it àdeàI ves e tosàeàá liseàdeàRis osàdoàI s tutoàdeàP evid iaàdosàSe vido esàdo
Dist itoà Fede alà –à CIáR/IPREV/DF,à i s tuídoà pelaà Po ta iaà Ip ev/DFà ºà / ,à o à aà p ese çaà dos
segui tesà e os:àádle àá axi a d oàdeàC uzàeàálvesà -àCoo de ado àdoàCo it ;àDal oàJo geàLi aà -
ep ese ta teà tula à daà Se eta iaà deà Pla eja e to,àO ça e toà eàGestão;à Da ielà Izaiasà deà Ca valhoà -
ep ese ta teà suple teà daà Se eta iaà deà Pla eja e to,à O ça e toà eà Gestão;à àWilso à Jos à deà Paulaà -
ep ese ta teà tula àdaàSe eta iaàdeàFaze da;ààá i àMa edoàQuei ozà–à ep ese ta teàsuple teàdaàCasa
Civil;à eà Regi aà C liaà Dias,à Di eto aà deà I ves e toà doà Ip ev/DF.à Co à aà segui teà pauta:à  Posiçãoàda
Ca tei aà deà I ves e tosà à Co ju tu aà E o i aà eà deà Me adoà à PLà / à à P opostaà de
Est at giaàdeàálo açãoà à I di ado esàdeàRis o.à à ResultadoàdoàC ede ia e toà  Disposiç esà Fi ais.
Passa do-seà aosà po tosà daà pauta:à à áà eu iãoà teveà i i ioà o à ap ese taçãoà daà Di eto aà de
I ves e tos,à aà ualà ap ese touà aà posiçãoà daà a tei aà deà i ves e tosà eà seuà e uad a e toà e
elaçãoà àResoluçãoàCMNà . / àeà àPolí aàdeà I ves e tosàvige te,àaà e ta ilidadeàdaà a tei a,
suaà o posiçãoàeàosài di ado esàfi a ei osàdeà e ado.à àáàDi eto aàdeàI ves e tosàfezàu aàa lise
daà o ju tu aàe o i aàdu a teàoà sàdeàágostoà .àE à elaçãoàaoà es i e toài fo ouà ueàe à
deàagosto,àoàBCàdivulgouàoàí di eàdeà es i e toàIBC-BRàdoàsegu doàt i est eàdeà ,à ost a doàalta
deà , %àe à elaçãoàaoàp i ei o.àCo side a do-seàape asàju ho,àaàexpa sãoàfoiàdeà , %à aàa vidade,e
duasàaltasà t i est aisà o se u vasà ãoào o e ia àdesdeà .àE o o istasàa edita à ueà àu à si al
eleva teà aà e upe açãoàdisse i adaàdaàe o o ia,àe o aàai daàle ta.àCáGEDàdeàjulhoà ost aà iação
lí uidaàdeàe p egosàfo aisà oà sàeà oàa o.àQua toà ài flação,àhouveàaltaàdeà , %àdoàIPCáàdeàjulho,
pe toàdoà tetoàdoà i te valoàdasàes a vasàdoà e ado.àOà IPCáà–à ,à ueà edeàaà i flaçãoà aàp i ei a
etadeàdeàagosto,àe t eta to,àveioàa aixoàdasàp ojeç es,àoà ueà efo çaàaà uedaà o siste teàdaài flação

e à .àNoàto a teàaosàju os,àe à / àoàCOPOMà ealizouà aisàu à o teàdeà %à aàSELIC.àáà u vaàde
ju osà oàse u d ioàp e ifi aà aisàu à o teàdeà %à aà eu iãoàdoài í ioàdeàsete o.àásàexpe ta vasàsão
deàSELICàe àto oàdeà %à oàfi alàdeà .ààE à elaçãoàaoà e adoàfi a ei o,àosài di ado esàdeà e da
fixaàeà e daàva i velà ve a àex ele teàdese pe hoàe àagostoàeà oàa u uladoàa ual,àult apassa doàe
todosà osà asosà aà e ta ilidadeà doà CDI,à o à exp essivaà e ta ilidadeà pa aà aà a tei aà doà Ip ev/DF.à àá
t a itaçãoàdoàP ojetoàdeàLeiàCo ple e ta à / ,à ueàt ataàdaà eseg egaçãoàdasà assasàdosàFu dos
Capitalizadoà eà Fi a ei o,à seà ap ovada,à to a à e ess iaà uda çasà asà est at giasà deà alo açãoà de
e u sos.àDeàa o doà o àoàPLà / ,àoàesto ueàdeài ves e tosàdoàatualàFu doàCapitalizadoàpassa ia
aà o po à oà Fu doà Fi a ei oà e,à u aà vezà ueà esteà à u à fu doà defi it io,à osà e u sosà sof e ia
desi ves e toàdeàa o doà o àu à o og a aàdeà àa os.àSegu doàoàPL,àse iaà o s tuídoà ovoàFu do
Capitalizadoàaàpa àdaàdataàdaài ple e taçãoàdoà egi eàdeàp evid iaà o ple e ta à DF-PREVICOM ,
ujoà aseà pa aà usteioà eà oà valo à deà e e iosà est à li itadoà aoà tetoà doà RGPS.à ásà alte aç esà des itas
uda à sig ifi a va e teà oà pe filà eà aà e essidadeà deà li uidezà doà atualà Fu doà Capitalizado.à Se

a te io e teàt atava-seàdeàu àfu doàjove à o àu àlo goàho izo teàdeàa u ulaçãoàat àoàpaga e to
deà e e ios,à aà eve tualidadeà daà ap ovaçãoà doà PLà / ,à oà Fu doà te à u à u toà p azoà de
atu ação,à o à e essidadesàdeàdese olsosàe àg a desàvolu esà osàp xi osà uat oàa os.àE t eàos

i ves e tosà lassifi adosà o oà Ilí uidos,à aà aio à pa teà seà t ataà deà fu dosà deà v eà fe hadosà ue
apli a à e à NTN-Bà o à ve i e toà e t eà à eà ,à eà ãoà pode à se à esgatadosà a tesà disso.à H
ai da,à e à e o à g au,à osà i ves e tosà est utu ados.à Pa aà osà de aisà i ves e tos,à h à ueà se
o side a ,àal àdaàli uidezàdoà esgate,àoà is oàdeà e ado,àouàdeàdesvalo izaçãoàdoàa voàpelaà a ação
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aà e ado.à Nãoà o sta teà aà est at giaà adotadaà e à à deà eduçãoà daà du açãoà dosà i ves e tos,à o
Fu doà Capitalizadoà ai daà o taà ajo ita ia e teà o à apli aç esà e à efe e iaisà deà lo goà p azo,à e
espe ialàoàIMá-B.àTalà efe e ialàpossuiàade iaà o àoàpe filàdoàpassivoàdoàFu doàCapitalizadoàp -PL

/ ,àoà ueà ãoà aisào o e à asoàsejaàap ovado.àOà efe e ialà IMá-B,àassi à o oàoàIMá-Bà +àe
IRF-M,àpossuià altoà ívelàdeà is oàdeà e ado,àhave doà is osà eleva tesàdeà se e ào jetoàdeà uedaàde
valo à e à pe íodosà deà altaà vola lidade,à o fo eà o o idoà e à à eà ,à Most ou-seà ueà os
efe e iaisàdeà aio àdu ação,àtaisà o oàIMá-B,àIMá-Bà +àeàIRF-M,à oà asoàdaà e daàfixa,àsof e a àfo tes
i pa tosà ega vosàe àa osàdeà aio ài sta ilidadeà o oà .àE à ,àoàf a oàdese pe hoàfoià e os
a e tuado,à asàai daàassi ,àosà efe e iasàfi a a àa aixoàdaà etaàdoàIp ev/DFàeàdoàCDI.àE àa osà o
elho esà o diç esà e adol gi as,à o oà à eà ,à oà dese pe hoà dessesà efe e iaisà evide ia

p ioà eleva teàso eàaà etaàeàoàCDI.àDestaàfo a,àpode-seà o lui à ueàoàex ele teàdese pe hoàdos
úl osàdoisàa osàt ouxeà e e iosàaoàFu doàCapitalizado.àTalà e e io,àe t eta to,àpodeàse à eve do
e à e ioàdeà aio àvola lidade,àse à ueàhajaàte poàdeà e upe ação,à o side a do-seà ueàoàho izo te
totalà deà desi ves e to,à oà asoà doà PLà / à se à ap ovado,à se iaà deà à a os.à Noà asoà daà Re da
Va i vel,àaà a tei aàpossuià aio esàpe ulia idades,àpoisàpa teàdelaà à o postaàpo àfu dosàa vos,à ueà ão
epli a à oà IBOVESPáà eà algu sà possue à pe íodoà deà i ves e toà u toà eà e e te.à Dessaà fo a,à o
dese pe hoà hist i oà deveà se à a alisadoà asoà aà aso.à Desta ou-seà ue,à i depe de te e teà do
dese pe hoàhist i o,àaàvola lidadeàdoàIBOVESPá,àeàdaà e daàva i velàe àge al,à àex essiva e teàalta,
se doàassi ,à aàa liseàdeàdesi ves e toàdeveà o side a à ãoàape asà seàoà fu doà e ta ilizouàde t o
dasàexpe ta vasà osàúl osà àa os,à asàta àoà is oàdeàhave àf ust açãoàai daà aio à oàpe íodoàde
àa osàeà o se ue teàpe daàdeàvalo àe à elaçãoàaoà o e toàatual.àO se va-seà ueàosàt sàfu dosàde

i ves e toà o àhist i oàdeà àa osà aà a tei aàpossue àdese pe hoàe à e upe açãoàeàe àte it io
posi voà osàúl osàdoisàa os,àse à o tudo,àsupe a àoàdese pe hoàa u uladoàdoàCDIàeà etaàatua ial
oàpe íodo.àNoà asoàdosàFu dosàSPXàeàItauàPhoe ix,à ueàs à e e e a ài ves e tosàe àjulhoàdeà ,ào
esultadoà à asta teàposi voà oà sà , %àeà , %à espe va e te àseà o pa adoàaoàdese pe hoàdo
CDIà eà etaà oà sà deà julhoà , %à eà , %à espe va e te .à E o aà ãoà hajaà dadosà fe hados,à o
dese pe hoàdeàtodosàosàfu dosàdeàaç esàdaà a tei aàfoiàposi voàeàa i aàdoàCDIàe àagostoà .àCaso
hajaàaàap ovaçãoàdoàPLà / ,àoà o e toàopo tu oàdeà e adoà e ue à ueàseja àadotadasàaç es
deàdesi ves e toàeà ealo açãoà ueàga a àaà i te alizaçãoàdosà eto osà j ào dosàpelaà a tei aàdo
Ip ev/DFàeà ueàdi i ua àoà is oàdeàpe daàdeàvalo à oàho izo teàdeà àa os.à  P opostaàdeàEst at gia:ài
Realo ação:à e à elaçãoà aà Re daà Fixa,à Nosà a osà deà à eà ,à e à espe ialà oà úl oà s,à os
efe e iaisà deà aio à p azo,à IMá-B,à IMá-Bà à +à eà IRF-Mà ap ese ta a à valo izaçãoà exp essiva,à ge a do
lu osàpa aàaà a tei aàdoàIPREV/DF.àáà e ta ilidadeàdeàtaisà efe e iaisà oàpe íodoà - àfi ouàa i a
doàCDIàeàdaàMetaàatua ialàdoàpe íodo.àáàDi eto aàdeà I ves e tosàp op sà ue,àdadaàaà o i açãoàde
e ta ilidadeà aufe idaà eà oà altoà is oà deà ueà elaà sejaà eve daà a tesà doà p azoà e ess ioà pa aà o
dese olsoà dosà e u sos,à dadaà oà is oà dosà fu dos,à suge eà ue,à ap ovadoà oà PLà / ,à oà Ip ev/DF
e efi ie-seàdoà o à o e toàdeà e adoàeà ealizeàdesi ves e tosà osà efe e iaisàIMá-B,àIMá-Bà +àe

IRF-Mà e à suaà totalidade.à Taisà desi ves e tosà pode à o o e à ta toà po à eioà deà esgateà pa a
paga e toàdasàp xi asàpa elasàdeà e e iosàdoàFu do,à ueàau e ta ãoà osàp xi osà esesà o àa
eseg egação,à ouà po à eioà deà ealo açãoà pa aà fu dosà o à efe e iaisà deà e o à p azoà eà is oà de
e ado,à e o e da do-seàCDI,àIRF-Mà àeàIDKáà àa os,àtodosà o àdu açãoà e o àdoà ueàoàp azoàtotal

deà desi ves e to.à à ásà ealo aç esà eà desi ves e tosà se ia à ealizadasà pelaà DIRINà de t oà dos
p xi osà à à eses,à se à o og a aàfixoà oà o e to,ào se va do-seàoà o e toàdoà e ado,àdesde
ueà aà e ta ilidadeà doà efe e ialà deà o ige à sejaà posi vaà de t oà doà s,à eà o se va do-seà os

e uad a e tosàlegaisàeàaàdispo i ilidadeàdeàfu dosàaptosàaà e e e àoài ves e to.àNoàto a teàaà e da
va i velà Oà dese pe hoà dosà fu dosà deà e daà va i velà Caixaà FIáà IBOVESPá,à Caixaà S allà Capsà eà Caixa
Divide dos à o à hist i oà aà a tei aà t à ap ese tadoà o po ta e toà asta teà vol l,à e o aà e
e upe açãoà osàúl osàdoisàa os.àNoàa u uladoàdesdeà ,àsuasà e ta ilidadesàestãoàa aixoàdoàCDIàe
Metaà atua ialà doà pe íodo.à E o aà osà is osà à deà eve sãoà eà pe daà deà valo à exista à pa aà essesà fu dos,
suge e-seàagua da àu àpe íodoà aio àpa aà ueàpossa àap ese ta à e upe açãoàat àoàdesi ves e to.
Noà asoà dosà Fu dosà SPXà eà Itaúà Phoe ix,à j à houveà eto oà a i aà dosà i di ado esà deà o pa açãoà o
pe íodoà i ves do.à Oà CIáRà deve iaà deli e a à seà aà DIRINà fa à oà desi ves e toà eà i te alizaà a
e ta ilidade,àapli a doàosà e u sosàe àCDIàouàIRF-Mà ,àouàseàosà e u sosàpe a e e àapli adosàpa a
o iza àoà eto o,àe o aàseja àfu dosà o à aio àvola lidade.àDeli e ação:àDia teàdoàap ese tado,ào
CIáRà deli e ouà ue,à dadoà oà atualà is oà deà e adoà daà a tei aà e à o oà oà dese pe hoà e e te,à a
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Di eto iaà deà I ves e tosà deve ia,à e à sete o,à ealiza à aà ealo açãoà pa ialà dosà e h a ksà ais
lo gosàpa aàosà aisà u tos,àaàsa e :àNoà asoàdaà e daàfixa,àdesi ves e toàdeà %àdoàpat i ioàatual
e à IMá-B;àdesi ves e toàdeà %àdoàpat i ioàatualàe à IRF-M;àdesi ves e toàdaà totalidadeàdos
e u sosà alo adosà e à IMá-Bà +.à Osà e u sosà desi ves dosà deve ãoà se à ealo adosà e à IMá-Bà /IDKá
/IRF-Mà .àNoà asoàdaà e daàva i vel,à ãoàdeve àse à ealizadoàdesi ves e to.àTalàest at giaàdeve àse

adotadaà i depe de te e teàdaàap ovaçãoàdoàPL,à o side a do-seàoà o e toàdeà e adoàeàosà íveis
deà is oà daà a tei a.à Oà CIáRà deve à de idi à osà esesà segui tesà aà est at giaà ua toà aoà esta teà dos
e u sos,à ap sà aà deli e açãoà legisla vaà so eà oà p ojetoà e à t a itação.à ii à álo aç esà dasà ovas
o t i uiç es:àNaàhip teseàdeàoàPLà / à ãoàse àap ovado,àouà te à t a itaçãoà aisàp olo gadaàdo
ueàoàespe ado,àaàDi eto aàdeàI ves e tosàp op sà ueàosà e u sosàa e adadosàpeloàFu doàCapitalizado

e à sete o,à e à seuà fo atoà atual,à deve à se à apli adosà e à CDI,à IRF-Mà à eà IDKáà à á osà e à sua
totalidade.àásà eg asàpa aài ves e toàdaàEst at giaàGlo alàdeàálo ação,àdeli e adaàpeloàCIáRàe àsuaà
ªàReu iãoà ãoàdeve à se àapli adaàat à ueàhajaàde isãoà so eàaà eo ga izaçãoàdosàFu dos,àeà ãoà se
apli adaà e à asoà deà ap ovaçãoà doà PLà / ,à devidoà à uda çaà deà pe filà daà atualà a tei a,à de
a u ulaçãoà pa aà desi ves e to.à Deli e ação:à áà est at giaà p opostaà pelaà Di eto iaà deà I ves e tos
pa aàasà o t i uiç esàa e adadasàe àsete oàfo a àap ovadasàpeloàCo it .à à à àáàDi eto aàexp sàos
is osà deà e adoà à eà li uidezà daà a tei a,à i fo a doà ueà osà es osà estãoà e à íveisà ade uados.
Ressaltouàai da,àaà e essidadeàdeà e fi açãoàdosà e osàdoàCIáRàpa aàaà lassifi açãoàdoàIPREVà o o
I ves do à Qualifi ado.à à áà Di eto aà deà I ves e tosà ap ese touà oà esultadoà doà C ede ia e toà °

/ àeà °à / ,àap ese ta doàaà lassifi açãoàfi alàdosàfu dosàe à adaà atego iaàeàsuasài s tuiç es
gesto asàeàad i ist ado as.àDeli e ação:àoà esultadoàdosàC ede ia e tosà foiàap ovadoàeàho ologado
peloàCo it .à àáàDi eto aàap ese tou,àpo àfi ,àaàp opostaàdaàgesto aàdoàFIPàI te a io alizaçãoàdoà ual
oàIp ev/DFà à o sta,àdeàve daàdaàpa ipaçãoàdoàIp ev/DFà oàfu doà oà e adoàse u d io,àte doàe
vistaài te esseàdeàu àg a deàgesto àdeàfu dosàglo al.àáàofe taà ãoàvi ula teàdeà e o p aàda -se-iaà o
eto oà oàpe íodoài ves doàdeà %àa i aàdoài dexado àdoàFIP,à ueà àIPCáà+à , %.àáàDi eto aà essaltou
ue,àte doàe àvistaàoà o p o e e toàdeàli uidezàdosài ves e tosàdoàFu doàCapitalizado,àsejaàpo

eve tualàap ovaçãoàdoàPLà / ,àsejaàpeloàapo teàdeài veisàeàaç esà oà asoàdeàsuaàpe a iaà a
situaçãoà atual,à aà DIRINà e o e daà aà ve daà daà suaà pa ipaçãoà oà se u d io.à Oà p o edi e toà à de
a ifestaçãoà ãoà vi ula teà doà i te esseà ju toà aoà Gesto ,à eà e tãoà se ia à ego iadasà o diç es

vi ula tes,à pode doà have à uda çaà aà taxaà deà eto o,à aà depe de à daà ua dadeà deà o stasà ue
a ifeste à suaà i te çãoà deà ve da.à Deli e ação:à áà p opostaà daà Di eto iaà deà I ves e tosà pa aà oà FIP

I te a io alizaçãoàfoiàap ovadaàpeloàCo it .àEà adaà aisàhave doàaàt ata àfoiàe e adaàaà eu ião,àeàeu
Ya aàFe a daàOli pioàB a dão,à lav eiàaàp ese teàáta,àaà ual,à ap sà lidaàeàap ovada,à foià assi adaàpelos
e osàdoàCIáRàp ese tesàeà o vidados.

Brasília, 31 de agosto de 2017.
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Coo de ado àdoàCIáRààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààDi eto aàdeàI ves e toàdo
Ip ev/DF

à

áMIMàMáCEDOàQUEIRO)àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààDáLMOàJORGEàLIMá

Rep ese ta teà suple teà daà Casaà Civilà à à à à à à Rep ese ta teà tula à daà Se eta iaà deà à à à à
àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààPla eja e to,àO ça e toàe
Gestão

à

DáNIELàI)áIáSàDEàCáRVáLHOàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààWILSONàJOSÉàDE
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Carteira de Investimentos: Rentabilidades Mensais – 
Fundo Capitalizado 

Fonte: IPREV/DF- Quantum – Banco do Brasil 

Mês/Ano Total  da  Carteira R$ 
Rentabilidade Liquida 

R$ 
Rentabilidade % 

Meta Mensal % (INPC + 
5,00%) 

jan/17 3.099.707.271,67 48.397.842,98 1,6 0,83 

fev/17 3.234.321.201,12 70.948.222,83 2,27 0,65 

mar/17 3.334.851.992,01  39.876.803,87  1,2 0,73 

abr/17 3.401.881.740,98  5.868.430,76  0,18 0,49 

mai/17         3.458.398.123,21  -             5.119.462,93  -0,14 0,77 

jun/17         3.542.072.816,38              22.565.504,53  0,64 0,11 

jul/17         3.685.894.605,02              96.736.030,29  2,71 0,58 

ago/17         

set/17         

out/17         

nov/17         

dez/17         

TOTAL 3.685.894.605,02  233.528.137,70 8,74 4,22 
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Fonte: IPREV/DF- Quantum – Banco do Brasil 

 
 
Carteira de Investimentos: Rentabilidades Anual 2017  
Comparativa – Fundo Capitalizado 

 O desempenho anual da carteira é mais do que o dobro da meta atuarial, impulsionada pelo excelente 
retorno de agosto em todos os segmentos. 

 
 

8,73% 8,99% 

1,74% 

4,22% 

Carteira Total Renda Fixa Renda Variável INPC + 5,00% 

Rentabilidade Acumulada – jan-jul 2017 
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Fonte: Iprev/DF 

 
 
Carteira de Investimentos: Enquadramentos legais - 
consolidado 

Alocação dos Recursos/Diversificação 

Alocação dos Recursos (%) 

Limite Resolução CMN 
3.922/10 

Estratégia Política de 
Investimentos 2017   

Realizado até 30/07/2017  

Renda Fixa – Art. 7°         

 Títulos Tesouro Nacional – SELIC – Art. 7° - I - a  100 20 - 

 FI 100% títulos TN – Art. 7° - I - b  100 85 80,77% 

 Operações Compromissadas – Art. 7° - II 15 - - 
 FI Renda Fixa/Referenciados RF – Art.7°- III "a" 80 30 - 
 FI de Renda Fixa – Art. 7° - IV "a" 30 30 14,49% 
 Poupança – Art. 7° - V 20 - - 
 FI em Direitos Creditórios- Aberto – Art. 7° - VI 15 1 0,27% 

 FI em Direitos Creditórios – Fechado – Art. 7° - VII - a  5 1 - 

 FI Renda Fixa Crédito Privado  – Art. 7° - VII - b  5 3 1,51% 

TOTAL RENDA FIXA     97,04% 
Renda Variável – Art. 8°         

 FI Ações referenciados – Art. 8° - I 30 5 0,16% 

 FI de índices Referenciados em Ações – Art. 8° - II 20 2 - 

 FI em Ações – Art. 8° - III 15 4 0,81% 
 FI Multimercado – aberto – Art. 8° - IV 5 3 0,00% 
 FI em Participações – fechado – Art. 8° - V 5 3 0,76% 

 FI Imobiliário – cotas negociadas em bolsa – Art. 8° - VI 5 3 1,24% 

TOTAL  RENDA VARIAVEL      2,96% 
TOTAL GERAL     100% 



 
 
Análise da Conjuntura Econômica – Agosto 2017 
Destaques 

• Crescimento: Em 17 de agosto, o BC divulgou o índice de crescimento IBC-BR do 
segundo tri de 2017, mostrando alta de 0,25% em relação ao primeiro 
Considerando-se apenas junho, a expansão foi de 0,5% na atividade,e duas altas 
trimestrais consecutivas não ocorreriam desde 2013. Economistas acreditam que é 
um sinal relevante na recuperação disseminada da economia, embora ainda lenta. 
CAGED de julho mostra criação líquida de empregos formais no mês e no ano. 

• Inflação:  Alta de 0,24% do IPCA de julho, perto do teto do intervalo das 
estimativas  do mercado. O IPCA – 15, que mede a inflação na primeira metade de 
agosto, entretanto, veio abaixo das projeções, o que reforça a queda consistente 
da inflação em 2017. 

• Juros:  Em 26/07 o COPOM realizou mais um corte de 1% na SELIC. A curva de 
juros no secundário precifica mais um corte de 1% na reunião do início de 
setembro. As expectativas são de SELIC em torno de  7% no final de 2017.  
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Análise da Conjuntura Econômica – Agosto 2017 
Comportamento da curva de juros doméstica 
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Forte fechamento da curva desde último dado apresentado na reunião 
passada (linha verde), o que traz ganhos importantes para a carteira do Iprev 
de renda fixa.  
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Estrutura a Termo da Taxa de Juros - NTN-B 
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Fonte: Anbima 

prazo (anos) 
 
 



 
Análise da Conjuntura Econômica – Agosto 2017 
Desempenho dos referenciais de investimento  
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Os indicadores de renda fixa e renda variável tiveram excelente desempenho 
em agosto e no acumulado anual, ultrapassando em todos os casos a 
rentabilidade do CDI, com expressiva rentabilidade para a carteira do Iprev/DF. 

Fonte: Banco Central do Brasil 

7,01% 
7,91% 

11,07% 

9,58% 9,06% 

10,59% 
11,55% 

14,09% 

0,00% 
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6,00% 

8,00% 

10,00% 

12,00% 

14,00% 

16,00% 

CDI IRF-M 1 IRF-M IDK IPCA 2A IMA-B 5 IMA-B IMA-B 5+ IBOVESPA 

Desempenho dos referenciais de investimento -  2017 

Acumulado 2017 (até 18/08/2017) 



 
 
Carteira IPREV Fundo Capitalizado  
Distribuição por Segmento de Aplicação  - Julho 2017 
  

 

 

8 

Com os primeiros 
investimentos nos 
fundos de ações 
credenciados em 2017, 
houve aumento nesse 
segmento no mês, de 
0,59% para 0,97% da 
carteira total. 

Fonte: IPREV DF 

94,52% 

1,65% 
1,05% 2,77% 

Carteira Iprev 
Segmentos – Jan 2017 

Renda Fixa - Título 
Público 

Renda Fixa - Crédito 
Privado 

Renda Variável - 
Ações 

Renda Variável - 
Estruturados 

95,25% 

1,51% 
0,97% 2,27% 

Carteira Iprev 
Segmentos - Junho 2017 

Renda Fixa - Título Público 

Renda Fixa - Crédito Privado 

Renda Variável - Ações 

Renda Variável - Estruturados 



 
 
Carteira IPREV Fundo Capitalizado – Renda Fixa: 
Distribuição por índice de mercado – Julho 2017  
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No comparativo 
anual, observa-se 
uma diminuição 
do referencial com 
maior risco de 
mercado (IMA-B, 
IMA-B 5 + e IRF-
M) e aumento dos 
referenciais com 
menor duração e 
risco (IRF-M 1, 
CDI e IMA-B 5). 
Ainda assim, IMA-
B e IRF-M e IMA-
B 5+ somam 
54,77% da 
carteira de renda 
fixa.  

Fonte: IPREV DF 

CDI 
11% 

IRF-M 1 
3% 

IRF-M 
22% 

IMA-B 5 
15% 

IMA-B 
34% 

IMA-B 
5+ 
3% 

IPCA + 
6% a.a 

4% 

IDKA IPCA 
8% 

Carteira Iprev Renda Fixa 
Benchmarks - Janeiro 2017 

CDI 
11,92% 

IRF-M 1 
5,21% 

IRF-M 
20,32% 

IMA-B 5 
16,67% 

IMA-B 
31,86% 

IMA-B 5+ 
2,59% 

IPCA + 6% a.a 
3,14% 

IDKA IPCA 
8,30% 

ABRIL/2017 
 



 
 
Fundo Capitalizado - Resumo da Gestão: julho/2017 
  

 

 

10 Fonte: IPREV DF 

Novos recursos/Reinvestimentos: 37ª RO CIAR 25/05/2017  
• IRF-M 1, CDI, IMA-B 5 e IDKA - Proporção a ser definida pela DIRIN dado cenário Volátil 
• Até 6 milhões mensais em Ibovespa, além do recurso desinvestido do Geração Futuro em Maio (R$ 8 
milhões).  

CDI 
2,97% 

IMA-B 5 
0,78% 

IRF-M 1 
42,33% 

IDKA 2 
41,11% 

IBOVESPA 
12,33% 

Aplicações Líquidas 
Distribuição por referencial de rentabilidade 

(Julho/2017 ) 

 
CDI 

IMA-B 5 

IRF-M 1 

IMA-B 

IRF-M 

IDKA 2 

IBOVESPA 

jul/17 

Investimentos R$ 

Novos Recursos                    62.363.130,00  

Reinvestimento                      1.126.796,76  

Pagamento de benefícios * -                 14.835.988,09  

TOTAL                    48.653.938,67  

Realocação 
de 

Investiment
os R$ Embasamento 

CDI 

-                   
8.000.000,00  

Realocação do valor resgatado em maio 
do Fundo Geração Futuro que havia sido 

descredenciado e mantido em CDI até 
momento mais favorável de mercado 

IBOVESPA 

                     
8.000.000,00  

* O alto volume de pagamentos de benefícios deveu-se ao reenquadramento de servidores que haviam sido 

cadastrados no Fundo Capitalizado inadequadamente (Processo 413.000.026/2016) 



 
 
Fundo Capitalizado - Resumo da Gestão: ago/2017 
 

11 Fonte: IPREV DF 

Novos recursos/Reinvestimentos: 38ª RO CIAR 27/07/2017  
 

ago/17 

Investimentos R$ 

Novos Recursos                    60.630.227,70  

Reinvestimento *                      8.898.381,93  

Pagamento de benefícios -                       670.000,00  

TOTAL                    68.858.609,63  

Segmento Benchmark Intervalo Inferior Intervalo Superior 

Renda Fixa -TP IMA-B 5 40% 60% 

Renda Fixa -TP IRF-M 1 30% 40% 

Renda Fixa -TP CDI 10% 20% 

Renda Fixa -TP IMA-B 20% 30% 

Ações Livre IBOVESPA 10% 10% 

Margem de 10% do intervalo para adequação da DIRIN 

CDI 
7,05% 

IMA-B 5 
29,23% 

IRF-M 1 
33,52% 

IMA-B 
  

21,78% 

IBOVESPA 
8,63% 

Aplicações Líquidas 
Distribuição (Agosto/2017 ) 

 

* Alto volume de recebimentos de cupom (reinvestimento) de NTN-B em agosto. 



 
PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 

Considerações: 

 A tramitação do Projeto de Lei Complementar 122/2017, que trata da 
resegregação das massas dos Fundos Capitalizado e Financeiro, se aprovada 
nas próximas semanas, torna necessário que o CIAR delibere sobre a 
estratégia a ser adotada para os investimentos na atual carteira do Fundo 
Capitalizado. 

 De acordo com o PL, o estoque de investimentos do atual Fundo 
Capitalizado passaria a compor o Fundo Financeiro e, uma vez que este é um 
fundo deficitário, os recursos sofreriam desinvestimento de acordo com um 
cronograma de 4 anos. 

 Ainda segundo o PL, seria constituído novo Fundo Capitalizado a partir da 
data da implementação do regime de previdência complementar (DF-
PREVICOM), cujo base para custeio e o valor de benefícios está limitado ao 
teto do RGPS.  
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Considerações: 

 As alterações descritas mudam significativamente o perfil e a necessidade 
de liquidez do atual Fundo Capitalizado. Se anteriormente tratava-se de um 
fundo jovem com um longo horizonte de acumulação até o pagamento de 
benefícios, na eventualidade da aprovação do PL 122/2017, o Fundo terá um 
curto prazo de maturação, com necessidades de desembolsos em grandes 
volumes nos próximos quatro anos.  
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



Considerações: 

 O atual Fundo Capitalizado possui o seguinte perfil de liquidez:  
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 -     500.000,00   1.000.000,00   1.500.000,00   2.000.000,00  

Muito alta 

Alta 

Média 

Baixa 

Ilíquido 

R$ Milhares 

Niveis de liquidez 

abril 2017 
 

Indicadores de 

Liquidez 

Muito alta 

Podem ser liquidados no curto prazo com baixissimo risco 

de perda de valor (CDI/IRF-M 1) 

Alta 

Podem ser liquidados no curto prazo com médio risco de 

perda de valor (IMA-B 5/IRF-M/IDKA) 

Média 

Podem ser liquidados no curto prazo com alto risco de 

perda de valor (Ações/IMA-B/ IMA-B 5+) 

Baixa 

Podem ser liquidados entre 15 a 60 dias, com alto risco de 

perda de valor (Ações e RF com carência para resgate) 

Ilíquida 

Não podem ser liquidados antes do vencimento por 

restrições regulamentares (Estruturados e Fechados) 

Entre os investimentos classificados como Ilíquidos, a maior parte se trata de 
fundos de vértice fechados que aplicam em NTN-B com vencimento entre 2018 e 
2023, e não podem ser resgatados antes disso. Há ainda, em menor grau, os 
investimentos estruturados. 
Para os demais investimentos, há que se considerar, além da liquidez do 
resgate, o risco de mercado, ou de desvalorização do ativo pela marcação a 
mercado. 

 
PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 

Fonte: IPREV/DF 



Considerações: 

 Conforme apresentado nos slides 8 e 9, não obstante a estratégia adotada 
em 2017 de redução da duração dos investimentos, o Fundo Capitalizado 
ainda conta majoritariamente com aplicações em referenciais de longo 
prazo, em especial o IMA-B. Tal referencial possui aderência com o perfil do 
passivo do Fundo Capitalizado pré-PL 122/2017, o que não mais ocorrerá 
caso seja aprovado.  

 O referencial IMA-B, assim como o IMA-B 5+ e IRF-M, possui alto nível de 
risco de mercado, havendo riscos relevantes de serem objeto de queda de 
valor em períodos de alta volatilidade, conforme ocorrido em 2013 e 2015. 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



 O gráfico a seguir mostra do desempenho histórico dos principais índices de 
mercado que são objeto dos investimentos do Fundo Capitalizado, de 2013 a 
2017:  
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Desempenho Histórico dos Índices de Mercado - 2013 - 2017 CDI 

IRF-M 
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IMA-B 5 

IRF-M 1 

IMA-B 5+ 

IDK IPCA 
2A 
IBOVESPA 

Fonte: Banco Central do Brasil 



 O gráfico mostra que os referenciais de maior duração, tais como IMA-B, 
IMA-B 5+ e IRF-M, no caso da renda fixa, sofreram fortes impactos negativos 
em anos de maior instabilidade como 2013. Em 2015, o fraco desempenho 
foi menos acentuado, mas ainda assim, os referencias ficaram abaixo da 
meta do Iprev/DF e do CDI. 

 Em anos com melhores condições mercadológicas, como 2016 e 2017, o 
desempenho desses referenciais evidencia prêmio relevante sobre a meta e 
o CDI. 

 Desta forma, pode-se concluir que o excelente desempenho dos últimos 
dois anos trouxe benefícios ao Fundo Capitalizado. Tal benefício, entretanto, 
pode ser revertido em cenário de maior volatilidade, sem que haja tempo de 
recuperação, considerando-se que o horizonte total de desinvestimento, no 
caso do PL 122/2017 ser aprovado, seria de 4 anos. 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



 O gráfico abaixo mostra o desempenho acumulado dos fundos indexados 
aos referenciais de renda fixa em questão da carteira do Iprev/DF entre 2014 
e 2017 (aproximadamente 4 anos) em comparação com CDI e Meta. 

 Observa-se que os fundos referenciados superaram tanto o CDI quanto a 
meta acumulada 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 

Fonte: IPREV/DF- Quantum – Banco do Brasil 



 No caso da Renda Variável, a carteira possui maiores peculiaridades, pois 
parte dela é composta por fundos ativos, que não replicam o IBOVESPA e 
alguns possuem período de investimento curto e recente. 

 Dessa forma, o desempenho histórico deve ser analisado caso a caso.  

 Cabe destacar que, independentemente do desempenho histórico, a 
volatilidade do IBOVESPA , e da renda variável em geral, é excessivamente 
alta, conforme demonstrado no slide 16. Dessa forma, a análise de 
desinvestimento deve considerar não apenas se o fundo rentabilizou dentro 
das expectativas nos últimos 4 anos, mas também o risco de haver 
frustração ainda maior no período de 4 anos e consequente perda de valor 
em relação ao momento atual. 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



 A tabela abaixo mostra a rentabilidade de cada fundo de ações constante 
da carteira atual do Iprev/DF 
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 A rentabilidade acumulada nos últimos 4 anos consta do gráfico abaixo 

 

 

Tipo Fundo  2014 2015 2016 2017 (até julho) 
Ibovespa Indexado CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES -2,27 -14,2 38,16 4,09 

IDIV CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 5,65 -3,22 12,37 4,48 

SMALL CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES -10,03 -12,8 5,56 8,25 

Ibovespa Livre ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES *       5,94 

Ibovespa Livre SPX APACHE FIC AÇÕES *       5,46 

CDI CDI 10,94 13,34 13,76 5,49 

Meta Meta 12,53 17,4 12,44 3,62 

* As aplicações iniciais nestes fundos ocorreram apenas em julho/2017 
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Fonte: IPREV/DF- Quantum – Banco do Brasil 
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 Observa-se que os três fundos de investimento com histórico de 4 anos na 
carteira possuem desempenho em recuperação e em território positivo nos 
últimos dois anos, sem contudo, superar o desempenho acumulado do CDI e 
meta atuarial no período. 

 No caso dos Fundos SPX e Itau Phoenix, que só receberam investimentos em 
julho de 2017, o resultado é bastante positivo no mês (5,46% e 5,94% 
respectivamente) se comparado ao desempenho do CDI e meta no mês de 
julho (0,80% e 0,58% respectivamente). 

 Embora não haja dados fechados, o desempenho de todos os fundos de 
ações da carteira foi positivo e acima do CDI em agosto 2017. 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



Conclusões e Recomendações 

 Caso haja a aprovação do PL 122/2017, o momento oportuno de mercado 
requer que sejam adotadas ações de desinvestimento e realocação que 
garantir a internalização dos retornos já obtidos pela carteira do Iprev/DF e 
diminuam o risco de perda de valor no horizonte de 4 anos. 

 Apresenta-se as seguintes propostas para deliberação do CIAR: 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



Conclusões e Recomendações 

Renda Fixa:  
 Nos anos de 2016 e 2017, em especial no último mês, os referenciais de maior prazo, IMA-B, 

IMA-B 5 + e IRF-M apresentaram valorização expressiva, gerando lucros para a carteira do 
IPREV/DF. 

 A rentabilidade de tais referenciais no período 2014-2017 ficou acima do CDI e da Meta atuarial 
do período. 

 A combinação de rentabilidade auferida e o alto risco de que ela seja revertida antes do prazo 
necessário para o desembolso dos recursos, dada o risco dos fundos, sugere que, aprovado o PL 
122/2017, o Iprev/DF beneficie-se do bom momento de mercado e realize desinvestimentos 
nos referenciais IMA-B, IMA-B 5+ e IRF-M em sua totalidade. 

 Tais desinvestimentos podem ocorrer tanto por meio de resgate para pagamento das próximas 
parcelas de benefícios do Fundo, que aumentarão nos próximos meses com a resegregação, ou 
por meio de realocação para fundos com referenciais de menor prazo e risco de mercado, 
recomendando-se CDI, IRF-M 1 e IDKA 2 anos, todos com duração menor do que o prazo total 
de desinvestimento.  

 As realocações e desinvestimentos serão realizadas pela DIRIN dentro dos próximos 4  meses, 
sem cronograma fixo no momento, observando-se o momento do mercado, desde que a 
rentabilidade do referencial de origem seja positiva dentro do mês, e observando-se os 
enquadramentos legais e a disponibilidade de fundos aptos a receber o investimento. 

 

23 

  

 
PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



Conclusões e Recomendações 

Renda Variável:  

 O desempenho dos fundos de renda variável (Caixa FIA IBOVESPA, Caixa Small Caps e 
Caixa Dividendos) com histórico na carteira têm apresentado comportamento 
bastante volátil, embora em recuperação nos últimos dois anos. 

 No acumulado desde 2014, suas rentabilidades estão abaixo do CDI e Meta atuarial 
do período. 

 Embora os riscos  de reversão e perda de valor existam para esses fundos, sugere-se 
aguardar um período maior para que possam apresentar recuperação até o 
desinvestimento. 

 No caso dos Fundos SPX e Itaú Phoenix, já houve retorno acima dos indicadores de 
comparação no período investido. O CIAR deve deliberar se a DIRIN fará o 
desinvestimento e internaliza a rentabilidade, aplicando os recursos em CDI ou IRF-M 
1, ou se os recursos permanecem aplicados para otimizar o retorno, embora sejam 
fundos com maior volatilidade. 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos 
 



 
Fundo Capitalizado  Estratégia Setembro 2017 
 

Conclusões e Recomendações 

• Na hipótese de o PL 122/2017 não ser aprovado, ou ter tramitação mais 
prolongada do que o esperado, os recursos arrecadados pelo Fundo 
Capitalizado em setembro, em seu formato atual, devem ser aplicados em 
CDI, IRF-M 1 e IDKA 2 Anos em sua totalidade. 

• As regras para investimento da Estratégia Global de Alocação, deliberada 
pelo CIAR em sua 38 ª Reunião não deverá ser aplicada até que haja decisão 
sobre a reorganização dos Fundos, e não será aplicada em caso de 
aprovação do PL 122/2017, devido à mudança de perfil da atual carteira, de 
acumulação para desinvestimento. Nova Estratégia será elaborada para o 
novo Fundo Capitalizado.  
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Fundo Capitalizado  Estratégia Setembro 2017 
 

Conclusões e Recomendações 

• Na hipótese de o PL 122/2017 não ser aprovado, ou ter tramitação mais 
prolongada do que o esperado, os recursos arrecadados pelo Fundo 
Capitalizado em setembro, em seu formato atual, devem ser aplicados em 
CDI, IRF-M 1 e IDKA 2 Anos em sua totalidade. 

• As regras para investimento da Estratégia Global de Alocação, deliberada 
pelo CIAR em sua 38 ª Reunião não deverá ser aplicada até que haja decisão 
sobre a reorganização dos Fundos, e não será aplicada em caso de 
aprovação do PL 122/2017, devido à mudança de perfil da atual carteira, de 
acumulação para desinvestimento. Nova Estratégia será elaborada para o 
novo Fundo Capitalizado.  
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Fundo Financeiro- Estratégia de alocação – 
Setembro 2017 
  
Diretrizes  Gerais: preservação da rentabilidade e da liquidez necessária para 

fazer face aos desembolsos 

 

 Novos recursos:  
 Dadas as características dos recursos, que permanecem aplicados por curtos períodos 

de tempo, alocação em fundos atrelados ao CDI. 
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Credenciamento nº 002/2017 e 003/2017 - 
Resultado 
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 Necessidade de certificação do CIAR para obtenção do selo de Investidor 
Qualificado; 
 O resultado da avaliação do Credenciamento nº 002/2017 e nº 003/2017, 
voltado para Renda Fixa Títulos Públicos (IMA-B, IMA-B 5, IRF-M, IRF-M 1 e 
CDI) e Crédito Privado constam da Nota Técnica SEI-GDF nº 1/2017 – 
IPREV/DIRIN, de 25/08/2017 (Processo SEI 00413-00000135/2017-
24),enviada aos membros do CIAR.  
O resultado já foi submetido ao Conselho Fiscal em sua última reunião. 
Embora a perspectiva de aprovação do PL 122/2017 altere a estrutura de 
investimentos, não recomendando-se alocações em segmentos que constam 
do credenciamento, tais como IMA-B e Crédito Privado, é importante concluir o 
processo pois, em caso de aprovação do PL, o IPREV/DF precisará dispor de 
fundos de curto prazo em seu portfolio, especialmente CDI e IRF-M 1, para 
realocação do valor já investido. 
 Os Editais mencionam que o Iprev/DF não possui a obrigação de alocar em 
todos os fundos credenciados, dessa forma, recomenda-se que o processo 
seja concluído em todas as categorias, de forma a ampliar as possibilidades 
de acordo com a decisão sobre o PL. 

 



 
Credenciamento nº 002/2017 e 003/2017 - 
Resultado 
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Posição Nome do Fundo Qualificado CNPJ    Nota: 50% * NRT12f + 
30%* NRT36f + 20%* TA 
*  

1 Western Asset IMAB-5 Ativo FI RF 17.517.577/0001-78   80 

  
Administrador: Western Asset 
Management Company DTVM Ltda 

07.437.241/0001-41 
  

  
Gestor: Western Asset Management 
Company DTVM Ltda 

07.437.241/0001-41 
    

2 Santander FICFI IMA-B 5 TP RF 13.455.117/0001-01   36 

  
Gestor: Santander Brasil Gestão de 
Recursos LTDA 

10.231.177/0001-52 
  

  
Administrador: Banco Santander (Brasil) 
S.A. 

90.400.888/0001-42 
    

3 Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF 10.922.432/0001-03   32 

  
Gestor: Icatu Vanguarda Gestão de 
Recursos Ltda 

68.622.174/0001-20 
  

  Administrador: BEM - DTVM LTDA 00.066.670/0001-00     
4 Bradesco Institucional FICFI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04   30 

  
Gestor: BRAM - Bradesco Asset 
Management S.A. DTVM 

62.375.134/0001-44 
  

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

Quadro 1: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: 

1) Classificação – Edital nº 002/2017 – Renda Fixa IMA-B 5 

Fonte: IPREV/DF- Broadcast 



 
Credenciamento nº 002/2017 e 003/2017 - 
Resultado 
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Quadro 1: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: 

2) Classificação – Edital nº 002/2017 – Renda Fixa IMA-B  

Posição Nome do Fundo Qualificado CNPJ  
 Nota: 50% * NRT12f + 
30%* NRT36f + 20* TA  

1 

Western Asset IMA-B Ativo FI Renda 
Fixa 09.087.301/0001-79   85 

  
Gestor: Western Asset Management 
Company DTVM S.A. 07.437.241/0001-41   

  
Administrador: Western Asset 
Management Company DTVM S.A. 07.437.241/0001-41     

2 BB Previdenciario RF IMA-B FI 07.861.554/0001-22   51 

  Gestor: BB DTVM S.A. 30.822.936/0001-69   
  Administrador: BB DTVM S.A. 30.822.936/0001-69     

3 

Santander FICFI IMA-B INSTITUCIONAL 
TP RF LP 14.504.578/0001-90   46 

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

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

4 

Bradesco Institucional FIC em FI RF IMA-
B  10.986.880/0001-70   23 

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

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

Fonte: IPREV/DF- Broadcast 



 
Credenciamento nº 002/2017 e 003/2017 - 
Resultado 
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Quadro 1: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: 

3) Classificação – Edital nº 002/2017 – Renda Fixa IRF-M 1  

Posiçã
o Nome do Fundo Qualificado CNPJ  

 Nota: 50% * NRT12f + 
30%* NRT36f + 20* TA  

1 Safra Executive 2 FI RF 10.787.647/0001-69   80 

  Gestor: J. Safra Asset Management LTDA. 62.180.047/0001-31   

  
Administrador: J. Safra Serviços de 
Administração Fiduciária LTDA. 06.947.853/0001-11     

2 Santander FI IRF-M 1 TP RF 10.979.025/0001-32   74 

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

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

3 Bradesco FI RF IRF-M 1 TP 11.484.558/0001-06   55 

  

Gestor: BRAM - Bradesco Asset 
Management S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários 62.375.134/0001-44   

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

4 

Itau Institucional Renda Fixa Pré Fixado 
LP FICFI 08.703.063/0001-16   49 

  Gestor: Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04   
  Administrador: Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04     

Fonte: IPREV/DF- Broadcast 



 
Credenciamento nº 002/2017 e 003/2017 - 
Resultado 
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Quadro 1: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: 

4) Classificação – Edital nº 002/2017 – Renda Fixa IRF-M  

Posiçã
o  Nome do Fundo Qualificado CNPJ 

 Nota: 50% * NRT12f + 30%* 
NRT36f + 20* TA  

1 Santander FI IRF-M TP RF 13.455.197/0001-03   100 

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

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

2 

Itau Institucional Renda Fixa Pré Fixado 
LP FICFI 10.396.381/0001-23   0 

  Gestor: Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04   
  Administrador: Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04     

Fonte: IPREV/DF- Broadcast 



 
Credenciamento nº 002/2017 e 003/2017 - 
Resultado 
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Quadro 1: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: 

5) Classificação – Edital nº 002/2017 – Renda Fixa CDI 

Posição Nome do Fundo Qualificado CNPJ  
 50% * NRT12f + 30%* NRT36f + 
20* TA  

1 Sulamerica Exclusive FI Referenciado DI 04.839.017/0001-98   100 

  
Gestor: Sul América Investimentos Gestora de 
Recursos S.A. 21.813.291/0001-07   

  
Administrador: Sul América Investimentos DTVM 
S.A. 32.206.435/0001-83     

2 Votorantim FI Soberano RF Referenciado DI 10.347.582/0001-30   76 

  
Gestor: Votorantim Asset Management DTVM 
Ltda. 03.384.738/0001-98   

  
Administrador: Votorantim Asset Management 
DTVM Ltda. 03.384.738/0001-98     

3 Bradesco FI RF IRF-M 1 TP 03.256.793/0001-00   73 

  

Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários 62.375.134/0001-44   

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

4 Votorantim FI Soberano RF Referenciado DI 09.238.487/0001-10   72 

  
Gestor: Votorantim Asset Management DTVM 
Ltda. 03.384.738/0001-98   

  
Administrador: Votorantim Asset Management 
DTVM Ltda. 03.384.738/0001-98     

Fonte: IPREV/DF- Broadcast 



 
Credenciamento nº 002/2017 e 003/2017 - 
Resultado 
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Quadro 1: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: Classificação – Edital nº 02/2017 – Renda Fixa IMA-B 5: 

6) Classificação – Edital nº 003/2017 – Renda Fixa/Multimercado 
Crédito Privado 

Posição Nome do Fundo Qualificado CNPJ  
 50% * NRT12f + 30%* NRT36f + 
20* TA  

1 

Fundo de Investimento Votorantim Institucional 
Renda Fixa Crédito Privado 06.866.051/0001-87   76 

  Gestor: Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 03.384.738/0001-98   

  
Administrador: Votorantim Asset Management 
DTVM Ltda. 03.384.738/0001-98     

2 Itaú High Grade Renda Fixa Crédito Privado FIC FI 09.093.883/0001-04   26 

  Gestor: Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04   
  Administrador: Itau Unibanco S.A. 60.701.190/0001-04     

3 

BNP Paribas Match FI RF Referenciado DI Crédito 
Privado 09.636.393/0001-07   17 

  Gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda 02.562.663/0001-25   
  Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S.A.  01.522.368/0001-82     

4 

Fundo de Investimento Votorantim Eagle 
Multimercado Crédito Privado 00.836.263/0001-35   66 

  Gestor: Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 03.384.738/0001-98   

  
Administrador: Votorantim Asset Management 
DTVM Ltda. 03.384.738/0001-98     

Fonte: IPREV/DF- Broadcast 



 
Disposições Finais 
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 O Iprev/DF recebeu da Carlyle, empresa gestora do Fundo de Investimento em 
Participações Internacionalização, do qual é cotista, consulta sobre o interesse de venda 
da participação do Iprev/DF no fundo no mercado secundário, tendo em vista de 
interesse de um grande gestor de fundos global. 

 
O FIP Internacionalização recebeu aporte de R$ 23 milhões do Iprev/DF, havendo 
ainda compromisso de investimento de R$ 26 milhões no futuro. 

 
A oferta não vinculante do investidor é de recompra da participação com retorno no 
período investido de 2% acima do indexador do FIP, que é IPCA + 8,5% ao ano. 

 
Tendo em vista o comprometimento de liquidez dos investimentos do Fundo 
Capitalizado, seja por eventual aprovação do PL 122/2017, seja pelo aporte de imóveis e 
ações no caso de sua permanencia na situação atual, a DIRIN recomenda a venda da 
sua participação no secundário. 

 
O procedimento é de manifestação não vinculante do interesse junto ao Gestor, e 
então seriam negociadas condições vinculantes, podendo haver mudança na taxa de 
retorno, a depender da quantidade de cotistas que manifestem sua intenção de venda. 

 
 



  

 

 

 
Equipe da Diretoria de Investimentos: 

Diretora de Investimentos: Regina Dias 
Coordenadora de Investimentos: Terezinha Martins Parreira  

Gerente de Riscos:  Leonardo  de Almeida Marinho 
Gerente de Planejamento: Everaldo de Melo Santos 

 

 

 

A equipe da DIRIN permanece à disposição para esclarecimentos 
adicionais 
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