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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEXTA 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 37/2016.

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 15 horas e 02 minutos, por
meio  de  teleconferência,  realizou-se  a  septuagésima  sexta  reunião  ordinária  do  Comitê  de
Inves mentos e Análise de Riscos do Ins tuto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal  –
CIAR/Iprev/DF,  ins tuído  pela  Portaria  Iprev/DF  nº  37/2016,  com  a  seguinte  ordem  do  dia:   I
– Conjuntura Econômica (setembro/2020); II – Relatório Mensal de Inves mentos (agosto/2020); III -
Estratégia  de  Inves mentos  (outubro/2020);  Par ciparam  da  reunião  os  seguintes  Membros
Titulares: Ney Ferraz Júnior, Presidente do Iprev/DF e Coordenador do CIAR; Jefferson Nepomuceno
Dutra, Diretor da Diretoria de Inves mentos do Iprev/DF; Fabrício Oliveira Barros, Representante da
Secretaria  de  Estado  de  Economia  do  Distrito  Federal  e  Rodrigo  Gonçalves  Ramos  de  Oliveira,
Representante da Casa Civil  do  Distrito  Federal;  Membros Suplentes:  Marco Antônio  Lima Lincoln
e Marco Aurélio Teixeira, Representantes Suplentes da Secretaria de Estado de Economia do Distrito
Federal; registra-se que par ciparam da reunião na qualidade de convidados: Ramon Estevão Cordeiro
Lima, Chefe da Assessoria Especial de Estratégia de Inves mentos do IPREV/DF. Verificada a existência
de  quórum,  e  após  a  leitura  da  pauta,  a  reunião  iniciou-se  pelo  o  item  I  da  pauta.  Conjuntura
Econômica  (setembro/2020).  O  Diretor  da  Diretoria  de  Inves mentos,  Senhor  Jefferson  Dutra,
apresentou por  meio  de slides,  com riqueza de detalhes,  a  Conjuntura  Econômica destacando os
cenários, internacional e domés co referente ao mês de setembro do ano em curso. Relatou que os
casos  de  COVID-19  no  Brasil  alcançaram a marca de  4milhões  de  casos  de  pessoas  recuperadas.
Comenta que a média móvel apresenta queda no número de óbitos em razão do COVID-19, e que no
mundo  tem-se  pouco  mais  de  31  milhões  de  casos.  Pontua  a  respeito  da  eficácia  da  vacina
desenvolvida pela China, que tem apresentado grandes avanços. Comenta a tenta va de parceria da
Rússia com o Brasil de exportação de um an viral. Elucida que a OECD tem previsão de melhora na
projeção  de  queda  no  Brasil,  mas  ainda  acima  do  previsto  pelo  relatório  do  Focus,  observa-se,
mundialmente,  que a queda não será tão acentuada.  Quanto à pandemia,  revelou a  redução nas
vendas  e  serviços,  compara vamente,  da  primeira  para  a  segunda  semana  de  agosto  no
Brasil.  Ademais,  comenta  a  previsão  do  Banco  Mundial  em  que  se  apresentou  a  expecta va  da
recuperação mundial deve levar em torno de 5 anos. Discorre acerca do panorama econômico chinês,
que apresentou crescimento da produção industrial em relação ao mesmo período no ano de 2019,
comenta a recuperação econômica rápida do país em face da pandemia.  Em seguida informa que
houve deflação  de 0,2% na  Zona  do Euro,  observa que a  força  de  demanda não  está  crescendo
conforme esperado. Adiante, comenta acerca do cenário dos EUA que demonstra quedana produção
industrial em comparação ao mesmo período do ano anterior, comentando que houve queda de 7,7%,
no  entanto,  houve  aumento  de  0,4%  de  julho  para  agosto,  demonstra-se  que  a  produção
industrial está grada vamente aumentando. Ainda no cenário internacional quanto ao S&P 500 que
chegou a um pico, já os tulos públicos americanos tem trazido rentabilidade real muito baixa;  o
DXY tem oscilado, mas com laterilazação, em razão do aumento da expansão monetária americana,
ainda a baixos níveis; apresenta gráfico compara vo do IBOV e USD que tem correlação nega va. Para
o mês de setembro, resumiu os principais acontecimentos, entre os quais: queda menor do que o
previsto no PIB brasileiro, comenta que a inflação tem mostrado elevação,  subindo para 1,99,  em
relação ao úl mo mês. Com gráfico demonstra vo do Banco Central, há demonstração do crescimento
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da a vidade econômica, em relação ao mês de julho de aumento de 2,15%. Índice Ibovespa fechou o
mês  de  junho  em  99  mil  pontose  o  dólar  em R$  5,49.  Pontua  que  os  indicadores  de  IPCA  têm
demonstrado  aquecimento.  O  dólar  vem  mantendo  cotação  lateralizada,  conforme  esperado.  O
relatório Focus tem previsão de IPCA em 1,99% ao ano e -5,05 para o PIB. Item II - Relatório Mensal de
Inves mentos (agosto/2020). O Diretor de Inves mentos passa a palavra ao senhor Ramon Estevão
para  apresentação  do  Relatório  do mês  de julho.  Inicialmente,  o  Senhor  Ramon,  com relação  às
carteiras, chama atenção ao IMAB-5 e ao IDKA2A que representa 24% da carteira do FSG e 52% do FC,
havendo no mês uma variação de 0,44% e 0,53%, respec vamente. Para o Fundo Solidário Garan dor,
destaca-se  os  fundos  em  BDR  que  representando  menos  de  2%  realizaram  R$10milhões  de
rendimento  no  mês,  quase  1/6  de  toda  a  carteira.  Destaca-se,  ainda,  os  fundos  em  IBOV  que
rentabilizaram R$26milhões. A rentabilidade do FSG foi de R$57,6 milhões, 103,48% no ano, contra a
meta de 101,75% (IPCA +1,3%). No acumulado há rentabilidade de R$124,4milhões. O FIP Venture
Brasil Central solicitou deliberação para o desinves mento da empresa FUTURAMED TECNOLOGIA S.A.
O assunto foi  levado para deliberação do Comitê junto com os  estudos realizados pelo  gestor de
aceitação da proposta da Conexa Saúde, auferindo rentabilidade de 1,25x o capital inves do e taxa
interna de retorno de 13,9% ao ano. Levou-se para deliberação do comitê sobre o voto do Fundo de
Inves mento Imobiliário – FII SAI Corporate para des nação de R$ 175mil dos recursos provenientes
da  retenção  do  prêmio  de  locação  para  custear  as  despesas  do  fundo  entre  outubro/2020  e
janeiro/2021.  Para  o  Fundo  Capitalizado,  houve  rentabilidade  nega va  posto  o  posicionamento
mais agressivo do fundo (15,62% em Ibovespa,  24,30% em IDKA2a e 27,60% em IMA-B5) e meta
maior.  Sendo  assim,  encerra  o  mês  em  97,93%,  contra  meta  de  103,40%.  No  acumulado,  há  a
rentabilidade de R$624mil.  Item III – Estratégia de Inves mento (outubro/2020).  Neste item foram
apresentadas as seguintes propostas:  Fundo Solidário Garan dor:  considerando a caracterís ca do
Fundo, que é de solvência, maduro e perfil intermediário de risco, foi sugerida a realocação de IRF-
M1/DI  para  IMA-B5/IDKA  2A  de  até  R$  300  milhões;  e  ainda  sugere-se  a  realocação  de  IRF-
M1/DI/Renda  variável  de  até  R$  200  milhões  para  Fundo  de  ações
classificação Anbima IndiceA vo,Ibov, livre, valor ou Small caps, credenciados IPREV. Realocação de
Renda variável para renda variável (ações). Fundo Capitalizado: em razão de ser um fundo “jovem”,
com perfil intermediário/agressivo de risco, foi apresentada a proposta de realocação de IRF-M1/DI
para  IMA-B5/IDKA 2A  de  até  R$  15  milhões;  realocação  de  IRF-M1/DI/Renda  variável  para  R$  6
milhões  para  Fundo  de  ações  classificação  Anbima  Indice  A vo,Ibov,  livre,  valor  ou  Small  caps,
credenciados IPREV. Por fim,  o Assessor de Inves mentos Ramon apresenta Edital de Credenciamento
nº  03/2019  de  mul mercado  subdividido  em:  de  juros  e  moedas,  long  and  short  e
macro/balanceados. Pontua que houve a atualização de toda a documentação com base nos critérios
do edital. Ressalta que os critérios do Edital solicitavam, entre outras coisas, patrimônio líquido maior
que R$200milhões e no máximo os 5 primeiros de cada categoria, por pontuação. Deliberação dos
membros  do  Comitê:  o  Coordenador  Ney  Ferraz  vota  contra  o  mandato  do  SIA  Corporate  e  FIP
Venture,  solicitando  reunião  com a  Diretoria  de  Inves mentos  e  a  Procuradoria-Geral  do  Distrito
Federal para debate, quanto aos mandatos dos fundos aprova o sugeridoe aprova o credenciamento
dos  fundos  apresentados.  Em  seguida,  o  membro  Marco  Teixeira  aprova  as  estratégias  dos
fundos, sugere o desfazimento dos fundos SIA Corporate e FIP Venture e aprova o credenciamento dos
fundos  apresentados.  O  membro  Fabrício  Oliveira  vota  a  favor  de  todas  as  sugestões  feitas  pela
Diretoria  de  Inves mentos.  O  membro  Rodrigo  Ramos  vota  contra  o  fundo  FIP  Venture  e  SIA
Corporate,aprova  os  mandatos  do  Fundo  Solidário  Garan dor  e  Fundo  Capitalizado  e  aprova  o
credenciamento  dos  fundos  apresentados.  O  membro  Marco  Antônio  Lima  Lincoln  vota
pela  desalocação  dos  montantes  dos  fundos  SIA  Corporate  e  FIP  Venture,  aprova  os  mandatos
sugeridos e aprova o credenciamento dos fundos apresentados. Após discussão e votação por parte
dos membros tulares,  a  proposta  foi  aprovada.  Nada mais  havendo a  ser  tratado,  a  reunião foi
encerrada às 16 horas e 45 minutos. Eu, Giovanna Karinne Silva Ribeiro, lavrei a ata que após inserção
de contribuições feitas pelo Senhor Ramon Estevão, o documento foi lido, aprovado e assinado pelos
membros tulares do CIAR presentes na reunião, e posteriormente, encaminhado aos Conselhos de
Administração e Fiscal e publicado no site do Iprev/DF.
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