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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

IN“TITUTOàDEàPREVIDÊNCIáàDO“à“ERVIDORE“àDOàDI“TRITOàFEDERáL

Co it àdeàI ves e tosàeàá liseàdeàRis os

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

à

áosàvi teàeàoitoàdiasàdoà sàdeàsete oàdoàa oàdeàdoisà ilàeàdezessete,à sà hà aàsalaàdeà eu i esàdo
I s tutoàdeàP evid iaàdosà“e vido esàdoàDist itoàFede alà–àIp ev/DF,à ealizou-seàaà uad ag si aà eu ião
o di iaàdoàCo it àdeàI ves e tosàeàá liseàdeàRis osàdoàI s tutoàdeàP evid iaàdosà“e 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 àdaà“e eta iaàdeàPla eja e to,àO ça e toàeàGestão;àMa ioàFe a doàdeàál eida
Ri ei oà–à ep ese ta teà tula àdaàCasaàCivil;àá i àMa edoàQuei ozà–àRep ese ta teà“uple teàdaàCasa
Civil;àRegi aàC liaàDias,àRep ese ta teàTitula àdaàDi eto iaàdeàI ves e toàdoàIp ev/DFàeà o oà o vidada
M iaà Ro ali hoà daà “e eta iaà deà Faze daà doà Dist itoà Fede al.à Co à aà segui teà pauta:à .Posiçãoà e
Dese pe hoà daà Ca tei aà deà I ves e tosà .Co ju tu aà E o i aà eà deà Me adoà .P opostaà de
Est at giaàdeàálo açãoà .I di ado esàdeàRis o.àPassa do-seàaosàpo tosàdaàpauta:à àáà eu iãoàteveài i io
o à ap ese taçãoà daà Di eto aà deà I ves e tos,à aà ualà ap ese touà aà posiçãoà daà a tei aà de
i ves e tosà eà seuà e uad a e toà e à elaçãoà à Resoluçãoà CMNà . / à eà à Polí aà de
I ves e tosà vige te,à aà e ta ilidadeà daà a tei a,à suaà o posiçãoà eà osà i di ado esà fi a ei osà de
e ado.à“o eàaà a tei aàdeàI ves e tosài fo ou-seà ueàosài ves e tosàe àaç esàpassa àdeà %,
aàdi eçãoàdaàdive sifi açãoàp opostaàpelaàPolí aàdeàI ves e tosàpa aà àe à efe e iaàaàposiçãoàde

agosto,àestaàpe a e euàest velàe à elaçãoàaà ju ho,àe o aà o àaà eduçãoàdeà is oà oà o pa a vo
o àoà i í ioàdoàa o,àe à li haà o àaàPolí aàdeà I ves e tos.àE à àdeàsete o,à fo a à ealizadasàas
ope aç esàdeli e adasàpeloàCIáRàe àsuaà ªà eu iãoào di ia,àdeà àdeàagostoàdeà .àásàope aç es
deàdesi vesit e toàeà ei ves e toà ve a à o oào je voà eduzi àoà is oàdeà e adoàdaà a tei aàpo
eioàdaà eduçãoàdoàp azoàdosàa vos,àeài te aliza àaà e ta ilidadeàaufe idaà osàúl osàdezoitoà eses.

Naàdataàdaàope açãoàhouveàaàdivulgaçãoàdoàIPCáàdeàagostoà uitoàa aixoàdoàespe ado,àeà o àoà o i io
polí oà o t i ui doàposi va e te,àoà ueàa a etouàfo teàfe ha e toàdaà u vaàdeàju os,à axi iza doàa
ealizaçãoàdeàlu oàdosàdesi ves e tos,à ueàpassa a àaà efe e iaisà o à e o àvola lidade.àáp sàas
ope aç es,à aà pa elaà deà fu dosà o à du açãoà aio à ueà à a osà IMá-Bà +à IRFMà ai daà e o t a-seà e
ap oxi ada e teà %.à àáàDi eto aàdeàI ves e tosàfezàu aàa liseàdaà o ju tu aàe o i aàdu a te
oà sàdeà“ete oà ài fo a doà ueàaà u vaàdeàju osà ova e teàap ese touàfe ha e toàdesdeào
úl oàdadoàap ese tadoà aà eu iãoàa te io àdoàCIáR,àdeàfo aàsi t i aàe àtodaàsuaàexte são,àoà ue
i di aà oaà e ta ilidadeà oà sà pa aà aà e daà fixaà deà u to,à dioà eà lo goà p azos.à Osà i di ado esà de
e daà fixaà eà e daà va i velà ve a à ex ele teà dese pe hoà e à sete oà eà oà a u uladoà a ual,à o
desta ueà pa aà oà segu do.à à Diaà à deà sete oà foià ap ovadoà oà PLCà / ,à ueà à eest utu ouà os
fu dosà ad i ist adosà peloà Ip ev/DF,à t aze doà i pli aç esà pa aà aà a tei aà doà atualà DFPREVà Fu do
Capitalizado .àOàFu doàFi a ei oàpassaààaài o po a àtodosàosàse vido esàatuaisàdoàGDF,àse doài s tuído
Fu doà Capitalizadoà pa aà osà se vido esà ueà ve ha à aà i g essa à aà pa à doà efe voà fu io a e toà da
P evid iaàCo ple e ta àdoàDF.àássi ,àasà o t i uiç esàp evide i iasàatuaisà ãoàse ãoà aisào jeto
deà apitalização,à se doà o su idasà oà p p ioà exe í io,à ãoà have do,à po ta to,à alo açãoà deà ovos
e u sosà e à i ves e tosà o oà oà fo atoà atual.à Fi aà i s tuídoà oà Fu doà “olid ioà Ga a do ,à aà se
des adoà aà se à u aà ese vaà ga a do aà dosà Fu dosà Fi a ei oà eà Capitalizado,à aseadaà oà siste a
o e zaçãoàeà e ta ilizaçãoàdeàa vos,à ueà i pli ueà aàa pliaçãoàdeàsuasà ese vasàpat i o iais .à àOs
e u sosàdoàDFPREVà o po ãoàoàFu doà“olid ioàGa a do ,àeàesta ãoàso à egi eàdeà apitalização,à o
es i e toà dasà ese vasà po à eioà dasà o t i uiç es.à Taisà a vosà fi a ei osà doà Fu doà “olid io

Ga a do àse ãoào jetoàdeàdesi ves e toàa ualàpa aà o su oà oàpaga e toàdeà e e iosàe,àdessa
fo a,à esteà passaà aà se à u à fu doà o à passivoà deà u toà p azo,à o à oà o je voà deà a te à oà valo
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o et ioà deà suasà ese vasà eà ap ese ta à e di e toà eal.àOà Fu doà “olid ioàGa a do àpassa à aà te
pe filàa logoàaosàfu dosàp evide i iosà adu osàeà ueàj àseàe o t a àe àfaseàdeà o su oàdeàsuas
ese vas,àeàdessaàfo a,àdeveàte àpe filà aisà o se vado àdeàfo aàaà eduzi àoà is oàdeàpe daàdeàvalo .
Dessaà fo a,à ap sà aà sa çãoàdoàPL,à aàDi eto iaà deà I ves e tosà p op sà ueà sejaà dadaà o uidadeà
est at giaàdeà eduçãoàdoà is oàdeà e adoàeàe u ta e toàdoàp azoàdosà i ves e tosàdoàpat i io
fi a ei oà atualà oà sà deà sete o;à Ressaltouà ueà oà o e toà à opo tu oà o side a do-seà sua
valo izaçãoà e e te,àe à o uidadeàaoàa u uloàdeà eto osàposi vosà osà efe e iaisàdeà aio àp azo
IMá-Bà eà IRF-M .à ásà est at giasà p opostasà fo a à .à oà desi ves e toà deà ap oxi ada e teà R$à
ilh esàdoà efe e ialàIMá-Bà ap oxi ada e teà %àdoàsaldoàatual àeàoàRei ves e toààdesteàvalo à o
efe e ialà IMá-Bà à % /IDKá à % eàIRF-Mà à % .à .àOàDesi ves e toàdeàap oxi ada e teàR$

à ilh esàdoà efe e ialàIRF-Mà ap oxi ada e teà %àdoàsaldoàatual àeàoàRei ves e toàdesteàvalo
oà efe e ialàIRF-Mà .àP op sàai daà ueàat àaàsa çãoàdoàPL,àouàe à asoàdeàt a itaçãoàpo àte poà aio

doà ueàoàespe ado,àeve tuaisà e u sosàa e adadosà oàfo atoàatualàdoàFu doàCapitalizadoàdeve àse
i ves dosàe à efe e ialàCDIàe/ouà IRF-Mà .àáàDi eto aàdeà I ves e tosàexp sàoà o teúdoàdoàá t.à ,
i isoàIIIàdoàPL,à ueàp ev ,àe à elaçãoà sàdispo i ilizadasàfi a ei asàdoàex toàFu doàCapitalizadoà–àDF
PREV,àasà uaisàse ãoài o po adasàaoàFu doà“olid ioàGa a do ,àà ueà aàpa àdoàexe í ioàdeà àfi a
auto izadaà aà u lizaçãoà pa aà paga e toà deà e e iosà doà o ta teà ela voà aoà esultadoà totalà dos
i ves e toà ve ifi adoà oà a oà a te io ,à de o e teàdaà e ta ilizaçãoàdaà a tei aà deà a vosà doà Fu do .
Co à isso,à esgatesà ealizadosà e à outu oà deà à visa doà ate de à talà dsiposi voà se ãoà o jetoà de
avaliaçãoà po à pa teà daà DIRINà ueà defi i ,à o fo eà o e toà doà e ado,à e à ualà efe e ialà se
ealizadaà aàope ação.àNoà asoàdeào o e àe à efe e ialà deà u toàp azoà CDI/IRF-M /IDKá /IMá-B ,à a
DIRINà esta à auto izada,à al à dasà ealo aç esà à eà à a i a,à aà e o po à poste io e teà esteà valo à o
o e toàopo tu oàdeà e ado,àdesi ves doàdosà efe e iaisà aisàlo gosà IMá-B/IRFM,àdeà odoà ue

osà esgatesà ãoài pli ue àe àau e toàdeàp azoàeà is oàdaà a tei a.àE à elaçãoàaoàFu doàFi a ei o,àa
est at giaà p opostaà pa aà eve tuaisà o t i uiç esà deveà us a à aà p ese vaçãoà daà e ta ilidadeà eà da
li uidezà e ess iaàpa aà faze à fa eàaosàdese olsosàeà so eàosà e u sosàa e adadosà oà sàdadasàas
suasà a a te ís as,à ueà pe a e e à apli adosà po à u tosà pe íodosà deà te po,à alo açãoà e à fu dos
at eladosà aoàCDI/IRF-Mà .à áà est at giaà p opostaà pelaàDi eto iaà deà I ves e tosà pa aà asà o t i uiç es
a e adadasà e àoutu oà fo a à ap ovadasàpeloàCo it .à à à à áàDi eto aàexp sàosà is osàdeà e adoà à e
li uidezà daà a tei a,à i fo a doà ueà osà es osà estãoà e à íveisà ade uadosà eà ueà ãoà houveà ovas
alo aç esà aà atego iaà ditoà p ivadoà ouà i ves e tosà est utu ados;à Ressaltouà ai da,à ueà o à a
e fi açãoàCPá- ào daàpeloàDi eto -P eside te,àCoo de ado àdoàCIáR,àoà Ip ev/DFào teveàoà seloàde
i ves do à ualifi ado. Eà adaà aisàhave doàaàt ata àfoiàe e adaàaà eu ião,àeàeuàYa aàFe a daàOli pio
B a dão,à lav eià aà p ese teà áta,à aà ual,à ap sà lidaà eà ap ovada,à foià assi adaà pelosà e osà doà CIáR
p ese tesàeà o vidados.

Brasília, 28 de setembro de 2017

 

áDLERàáNáXIMáNDROàDEàCRU)àEàáLVE“ààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààREGINáàCÉLIáàDIá“

Coo de ado àdoàCIáRààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààDi eto aàdeàI ves e toàdo
Ip ev/DF

à

à

áMIMàMáCEDOàQUEIRO)àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààMáRIOàFERNáNDOàDE
áLMEIDáàRIBEIRO

Rep ese ta teàsuple teàdaàCasaàCivilàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààRep ese ta teà tula àda
CasaàCivilààà

à

à

DáLMOàJORGEàLIMá
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Rep ese ta teà tula àdaà“e eta iaàde

Pla eja e to,àO ça e toàeàGestão

à

 

 

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àAMIM MACEDO QUEIRO) -MATR. ,
Diretor a  de Pla eja e to,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à º,àdoàDe etoà °à . ,
deà àdeà“ete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,

àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àREGINA CÉLIA DIAS - Matr. - ,àDiretor a  de
I ves e tos,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à º,àdoàDe etoà °à . ,àdeà àde
“ete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àde
sete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àADLER ANAXIMANDRO DE CRU) E ALVES -
Matr. -X,àDiretor- Preside te,àe à / / ,à sà : ,à o fo eàa t.à º,àdoàDe etoà °

. ,àdeà àdeà“ete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist itoàFede alà ºà ,
ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àMARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO -
Matr. - ,àSu se retário a  de Ad i istração Geral,àe à / / ,à sà : ,à o fo e
a t.à º,àdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeà“ete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ialàdoàDist ito
Fede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

Do u e toàassi adoàelet o i a e teàpo àDALMO JORGE LIMA PALMEIRA - Matr. - ,
Se retário a  de Pla eja e to, Orça e to e Gestão - Su s tuto a ,àe à / / ,à sà : ,
o fo eàa t.à º,àdoàDe etoà °à . ,àdeà àdeà“ete oàdeà ,àpu li adoà oàDi ioàOfi ial
doàDist itoàFede alà ºà ,à ui ta-fei a,à àdeàsete oàdeà .

áàaute idadeàdoàdo u e toàpodeàse à o fe idaà oàsite:
h p://sei.df.gov. /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= à
ve ifi ado =à à digoàCRC=à BC .

"B asíliaà-àPat i ioàCultu alàdaàHu a idade"

“C“àQuad aà ,àTo eàB,à ºàa da ,àEdi ioàPa ueàCidadeàCo po ateà-àBai oàásaà“ulà-àCEPà à-àDF

- / - Do .à“EI/GDFà



 

 

Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF 

SCS Quadra 09, Torre B 1º Subsolo, Edifício Parque cidade Corporate. CEP: 70308-200 Brasília - DF 

Fone: (61) 3223-7970 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal 

Gabinete da Presidência 
 

 

CONVOCATÓRIA Nº 06/2017/CIAR/IPREV 
 
 
 
  Brasília/DF, 26 de setembro  de 2017. 

 
 
 
 

Excelentíssimos (as) Senhores (as), 
 
 

 

O Coordenador do Comitê de Investimentos e Análise de Riscos do Instituto de 

Previdência dos Servidores do Distrito Federal – CIAR-IPREV/DF, no uso de suas 

atribuições, CONVOCA os membros deste Comitê para a 40ª reunião ordinária a ser 

realizada às 10 horas do dia 28 de setembro de 2017, (quinta-feira).  

 

 

LOCAL: Auditório da SEDE DO IPREV - SCS QUADRA 09 TORRE B  

2º ANDAR, EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE, com a seguinte pauta:  

 

1. Posição e Desempenho da Carteira de Investimentos 
2. Conjuntura Econômica e de Mercado 
3. Proposta de Estratégia de Alocação 
4. Indicadores de Risco 

 
 

            Atenciosamente, 
 
 
 

           ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES            
          Coordenador do CIAR/IPREV-DF 

 

  







40ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS E ANÁLISE DE 

RISCOS 

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS  
28 de setembro de 2017 

  

1 



2 

 

 
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         3.791.011.871,34              42.982.472,62  1,15 0,38 

set/17         

out/17         

nov/17         

dez/17         

TOTAL   276.510.610,32 9,99 4,62 
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Fonte: IPREV/DF- Quantum – Banco do Brasil 

 

 
Carteira de Investimentos: Rentabilidade Comparativa – 

Fundo Capitalizado 

 O retorno da carteira foi expressivamente superior à meta atuarial tanto no mês de agosto quanto no 
acumulado do ano. Destaque para a performance da renda variável no mês, impulsionada pelos novos fundos 
de ações, i que levou à recuperação do segmento no ano, compensando as perdas dos investimentos 
estruturados do primeiro semestre. 
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Fonte: Iprev/DF 

 

 
Carteira de Investimentos: Enquadramentos legais - 

consolidado 
ESTRATÉGIAS DE ALOCAÇÃO  

Alocação dos Recursos/Diversificação 

Alocação dos Recursos (%) 

Limite Resolução CMN 
3.922/10 

Estratégia Política de 
Investimentos 2017   

Realizado até 30/08/2017  

Renda Fixa – Art. 7°         

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

 FI 100% títulos TN – Art. 7° - I -  100 85 80,97% 

 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 14,19% 

 Poupança – Art. 7° - V 20 - - 

 FI em Direitos Creditórios- Aberto – Art. 7° - VI 15 1 0,26% 

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

 FI Re da Fixa C édito P ivado  – Art. 7° - VII -  5 3 1,49% 

TOTAL RENDA FIXA     96,91% 
Renda Variável – Art. 8°         

 FI Ações referenciados – Art. 8° - I 30 5 0,17% 

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

 FI em Ações – Art. 8° - III 15 4 1,01% 

 FI Multimercado – aberto – Art. 8° - IV 5 3 0,00% 

 FI em Participações – fechado – Art. 8° - V 5 3 0,73% 

 FI Imobiliário – cotas negociadas em bolsa – Art. 8° - VI 5 3 1,18% 

TOTAL  RENDA VARIAVEL      3,09% 
TOTAL GERAL     100% 



 

 
Análise da Conjuntura Econômica – Setembro 2017 

Destaques 

• Crescimento: O IBGE divulgou no início de setembro o PI do 2º Trimmestre de 

2017, registrando uma expansão da economia brasileira de 0,02% em relação ao 

1º Trimestre, impulsionado pelo consumo das famílias. O número foi supresa 

positiva, e muitas casas revisaram o crescimento de 2017 para cima após a 

divulgação. O CAGED de agosto mostra criação líquida de empregos formais no 

mês e no ano. 

• Inflação:  IPCA de agosto registrou inflação de 0,19% abaixo do consenso de 

mercado (0,31%), impactado pela forte deflação de alimentos. Em doze meses, a 

inflação recuou de 2,7% para 2,5$, menor patamar desde fevereiro de 1999. A alta 

de preços é baixamente disseminada, indicando que há espaço para corte de juros 

pelo BC 

• Juros:   O COPOM voltou a reduzir em 1% a SELIC na sua reunião de setembro, 

para 8,25%, conforme esperado.  No comunicado, o colegiado sinalizou que deverá 

reduzir o ritmo de cortes na sua próxima reunião no final de outubro.  
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Análise da Conjuntura Econômica – Setembro 2017 

Comportamento da curva de juros doméstica 
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A curva de juros novamente apresentou fechamento desde o último dado 
apresentado na reunião anterior do CIAR, de forma simétrica em toda sua 
extensão, o que indica boa rentabilidade no mês para a renda fixa de curto, 
médio e longo prazos.  
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Os indicadores de renda fixa e renda variável tiveram excelente desempenho 
em setembro e no acumulado anual. O Ibovespa apresentou performance 
superior à renda fixa no ano.  

Fonte: Banco Central do Brasil 
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Carteira IPREV Fundo Capitalizado  
Distribuição por Segmento de Aplicação  
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Os investimentos em 
ações passam de 1%, 
na direção da 
diversificação proposta 
pela PI para 2017. 

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 

95,16% 

1,49% 
1,18% 2,18% 

Carteira Iprev 
Segmentos - Agosto 2017 

Renda Fixa - Título Público 

Renda Fixa - Crédito Privado 
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Carteira IPREV Fundo Capitalizado – Renda Fixa: 
Distribuição por índice de mercado  
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A posição de 
agosto 
permaneceu 
estável em 
relação a junho, 
embora com a 
redução de risco 
no comparativo 
com o início do 
ano, em linha com 
a PI. O gráfico 
não reflete as 
operações de 
realocação 
realizadas em 
setembro, 
conforme decisão 
da 39º RO do 
CIAR de 31/08  

Fonte: IPREV DF 
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Fundo Capitalizado - Resumo da Gestão: ago/2017 
 

10 Fonte: IPREV DF 

Estratégia: Novos recursos/Reinvestimentos: 39ª RO CIAR 31/08/2017  
 

ago/17 

Investimentos R$ 
Novos Recursos                    62.754.878,66  

Reinvestimento *                      8.898.381,93  

Pagamento de benefícios -                       670.000,00  

TOTAL                    70.983.260,59  

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 

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

CDI 

9,80% 

IMA-B 5 

28,36% 

IRF-M 1 

32,53% 

IMA-B 

  

21,78% 

IBOVESPA 

8,37% 

Aplicações Líquidas 
Distribuição (Agosto/2017 ) 

 

 
Execução: 
 
 



 

 

Fundo Capitalizado - Resumo da Gestão: set/2017 (até 

22/09) 
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Fonte: IPREV DF 

Novos recursos/Reinvestimentos: 39ª  RO CIAR 31/08/2017: 
 
• Totalidade dos recursos devem ser aplicados em CDI, IRF-M 1 e IDKA 2 Anos, dada a tramitação do PL 122.  
 

set/17 

Investimentos R$ 
Novos Recursos                    61.648.846,71  

Reinvestimento                          652.768,27  

Pagamento de benefícios -                       594.314,32  

TOTAL                    61.707.300,66  

CDI 

38,43% 

IRF-M 1 

32,68% 

IDKA 2 

28,89% 

Aplicações Líquidas 
Distribuição (Agosto/2017 ) 

 



 

 

Fundo Capitalizado - Resumo da Gestão: set/2017 (até 

22/09) 

 

12 Fonte: IPREV DF 

Estratégia: Realocação de Investimentos 39ª  RO CIAR 31/08/2017: 
 
 Desinvestir: 30% do valor alocado em IMA-B 

Desinvestir 20% do valor alocado em IRF-M 
Desinvestir o valor total alocado em IMA-B 5 + 

Reinvestir em IMA-B 5/IDKA2/IRF-M1 

set/17 

Realocação de 
Investimentos R$   Embasamento 

IMA-B - 320.000.000,00    39ª RO CIAR 

IMA-B 5 160.000.000,00      

IDKA 2A  160.000.000,00      

IRF-M - 142.000.000,00    39ª RO CIAR 

IRF-M 1    142.000.000,00      

IMA-B 5 + -  93.815.901,76    39ª RO CIAR 

IRF-M 1    93.815.901,76      

Execução: 
 
 

As operações de realocação  foram feitas no dia 6 de setembro, data da divulgação do IPCA de agosto 
muito abaixo do esperado, e com o noticiário político contribuindo positivamente. Dessa forma, a curva 
de juros apresentou forte fechamento, maximizando a realização de lucro dos desinvestimentos, que 
passaram a referenciais com menor volatilidade.  
 



 

 

Perfil da carteira após a realocação de setembro (até 

22/09) 
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As operações de 
realocação da 
carteira 
resultaram em 
posição com 
menor risco de 
mercado, em 
referenciais de 
menor duração e 
menor 
probabilidade de 
resultado 
negativo, 
internalizando os 
rendimentos 
obtidos até o ano.  
A parcela de risco 
maior que 5 anos 
(IMA-B + IRFM 
ainda encontra-se 
em aprox. 40% 
 Fonte: IPREV DF 
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8,10% 

Carteira Iprev Renda Fixa 
Benchmarks - Agosto 2017 
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18,33% 

IMA-B 5 

20,99% 

IMA-B 

22,62% 

IMA-B 5+ 

0,00% 

IPCA + 6% a.a 

2,98% 

IDKA IPCA 

12,28% 

Carteira Iprev Renda Fixa 
Benchmarks - Setembro 2017 



 Em 26 de setembro, a Câmara Legislativa do DF aprovou o PLC 122/2017. 

 Do ponto de vista da carteira atual de investimentos, cabe destacara os 

seguintes dispositivos: 

 O Fundo Financeiro passa  a incorporar todos os servidores atuais do GDF, 

sendo instituído Fundo Capitalizado para os servidores que venham a 

ingressar a partir do efetivo funcionamento da Previdência Complementar 

do DF. (Art. 72) 

 Com isso as contribuições previdenciárias atuais não serão mais objeto de 

capitalização, sendo consumidas no próprio exercício, não havendo, 

portanto, alocação de novos recursos em investimentos como no formato 

atual. 

 Fica instituído o Fundo Solidário Garantidor, a ser destinado a ser uma 

reserva garantidora dos Fundos Financeiro e Capitalizado, aseada o 
sistema monetização e rentabilização de ativos, que implique na ampliação 

de suas ese vas pat i o iais . 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos do 

atual Fundo Capitalizado 
 



 Sobre as disponibilidades financeiras atuais cabe destacar o seguinte Artigo: 

 A t. 46: As dispo i ilidades fi a ei as vi uladas ao exti to Fu do P evide iá io 
do Distrito Federal – DF PREV existentes na data da publicação desta lei serão 

incorporadas pelo Fundo Solidário Garantidor devendo a utilização desses recursos 

obedecer as seguintes diretrizes: 

 I – os recursos do Fundo Solidário Garantidor somente poderão ser utilizados para o 

pagamento de benefícios previdenciários; 

 II  - as reservas serão mantidas em uma conta gráfica partada, constituindo sua 

principal reserva garantidora das obrigações dos demais fundos, caso haja 

necessidade; 

 III – a partir do exercício de 2017 fica autorizada a utilização para pagamento de 

benefícios do montante relativo ao resultado total do investimento verificado no ano 

anterior, decorrente da rentabilização da carteira de ativos do Fundo 

 IV – a partir do exercício de 2019, fica autorizada a utilização para pagamento de 

benefícios do montante de benefícios do montante relativo ao resultado líquido do 

investimento verificado no ano anterior, decorrente da rentabilização da carteira de 

ativos do Fu do ue supe a  a i flação edida o exe í io.  
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos do 

atual Fundo Capitalizado 
 



 Ainda que o substituto aprovado seja diferente da proposta inicial, que foi 

discutida na 39ª Reunião do CIAR de 31/08, permanecem as observações 

apresentadas: 

 O Fundo Solidário Garantidor não terá mais regime de capitalização, com 

crescimento das reservas por meio das contribuições. 

 Os ativos financeiros do FSG serão objeto de desinvestimento anual para 

consumo no pagamento de benefícios e, dessa forma, passa a ser um fundo 

com passivo de curto prazo, com o objetivo de manter o valor monetário de 

suas reservas e apresentar rendimento real. 

 O FSG passa a ter perfil análogo aos fundos previdenciários maduros e que 

já se encontram em fase de consumo de suas reservas, e dessa forma, deve 

ter perfil mais conservador de forma a reduzir o risco de perda de valor 

 Conforme apontado na 39ª RO do CIAR, a carteira atual, embora tenha tido 

seu risco de mercado reduzido com as realocações de setembro, ainda 

apresenta ativos com duração alta e que embutem risco de desvalorização. 
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PL 122/2017: Situação dos Investimentos do 

atual Fundo Capitalizado 
 



 Dessa forma, após a sanção do PL, a Diretoria de Investimentos propõe que 

seja dada continuidade à estratégia de redução do risco de mercado e 

encurtamento do prazo dos investimentos do patrimônio financeiro atual no 

mês de setembro; 

 O momento é oportuno considerando-se sua valorização recente, em 

continuidade ao acumulo de retornos positivos nos referenciais de maior 

prazo (IMA-B e IRF-M) apresentado na 39ª RO e nesta apresentação. 

 Em 22/09/2017, a carteira apresentava a seguinte composição, em valores 

financeiros: 
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PL 122/2017: Estratégia para os investimentos 

do atual Fundo Capitalizado – setembro 2017 
 

Segmento Valor R$ 
CDI                      487.413.519,72  

IRF-M 1                      354.245.872,11  

IRF-M                      676.751.811,95  

IMA-B 5                      775.051.087,45  

IMA-B                      835.314.080,00  

IMA-B 5+                                            -    

IPCA + 6% a.a                      109.949.800,04  

IDKA IPCA                      453.338.385,80  

Renda Fixa - Crédito Privado                        56.704.535,15  

Renda Variável - Ações                        48.152.639,22  

Renda Variável - Estruturados                        82.556.472,04  

Total                   3.879.478.203,48  



 Estratégias propostas: 

1) 

• Desinvestimento de aproximadamente R$ 215 milhões do referencial IMA-B 

(aproximadamente 20% do saldo atual). 

• Reinvestimento  deste valor no referencial IMA-B 5 (50%)/IDKA2 (25%)e IRF-

M 1 (25%). 

2) 

• Desinvestimento de aproximadamente R$ 170 milhões do referencial IRF-M 

(aproximadamente 20% do saldo atual). 

• Reinvestimento  deste valor no referencial IRF-M 1. 

 

• Até a sanção do PL, ou em caso de tramitação por tempo maior do que o 

esperado, eventuais recursos arrecadados no formato atual do Fundo 

Capitalizado devem ser investidos em referencial CDI e/ou IRF-M 1. 
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PL 122/2017: Estratégia para os investimentos 

do atual Fundo Capitalizado – setembro 2017 
 



 

Fundo Financeiro- Estratégia de alocação – 

Setembro 2017 
  
Diretrizes  Gerais: preservação da rentabilidade e da liquidez necessária para 

fazer face aos desembolsos 

 

 Recursos arrecadados no mês:  

 Dadas as características dos recursos, que permanecem aplicados por curtos 

períodos de tempo, alocação em fundos atrelados ao CDI/IRF-M 1. 
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Carteira IPREV detalhada 

 

Risco de Mercado e Crédito 
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Risco de Mercado 

 Devido ao tamanho e detalhamento dos indicadores de risco de mercado, 

a tabela com a rentabilidade individual e VaR de cada fundo de 

investimento encontra-se impressa e distribuída aos participantes. 

 

Risco de Crédito 

  Não houve novas alocações na categoria crédito privado ou investimentos 

estruturados; 

 

 

 

 



 

Risco de Liquidez 
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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)
    

A parcela de 
investimentos com 
liquidez Muito Alta 
passou de 16% 
para 22% e a de 
Alta liquidez 
passou de 41% 
para 48% com as 
operações de 
realocação de 
setembro, com 
consequente 
redução 
proporcional da 
parcela de Média 
liquidez. 

Nível de liquidez Valor (R$) % 

Muito alta                              841.659.391,83  22% 

Alta                           1.843.141.269,22  48% 

Média                              696.209.577,29  18% 

Baixa                                41.300.438,00  1% 

Ilíquido                              457.167.527,14  12% 

TOTAL 

                    

3.879.478.203,48  100% 

 841.659,39  

 1.843.141,27  

 696.209,58  

 41.300,44  

 457.167,53  

 -     500.000,00   1.000.000,00   1.500.000,00   2.000.000,00  

Muito alta 

Alta 

Média 

Baixa 

Ilíquido 

R$ Milhares – Posição 22/09/17 

Niveis de liquidez 



 

Disposições Finais 
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 Com a certificação CPA-10 obtida pelo Diretor-Presidente, Coordenador do 
CIAR, o Iprev/DF obteve o selo de investidor qualificado. 



  

 

 

 

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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