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Data e Hora Local

29/09/2021 - 10 horas Rua João Manuel, 50 - 10º andar - Sala de Reuniões - PREVIMPA

Participantes

Rodrigo Machado Costa - Diretor Geral - Previmpa, Daniela Silveira Machado - Diretora Administrativo-Financeira - Previmpa, Dalvin
Gabriel José de Souza - Chefe da Unidade de Investimentos - Previmpa, Rogério de Oliveira - Economista - Unidade de Investimentos-
Previmpa e Giordana Zimmermann Besen, Atuária, ASSEPLA - Previmpa. Participaram da reunião: Renan da Silva Aguiar - Chefe da
Assessoria de Planejamento - Previmpa e Roger Sotoriva Piccini - Administrador - Unidade de Investimento - Previmpa. Representantes da
Caixa: Ricardo Daros, Gilmar Chapiewsky, Jonas Mackey, Marcos de Souza Oliveira

Pauta:

1 – Diligência com o representantes do fundo Caixa Multigestor e Infraestrutura.

Resumo da Reunião

Rodrigo abre a reunião informando que está realizando diligencia com todos os gestores de fundos de investimentos. Principalmente pelo
motivo de terem dado retorno menor que o esperado. O Gestor Jonas inicia a apresentação com demonstrando que o fundo tem uma
grande captação, acima de 1 bilhão atualmente, que o desde o seu início, em 25/06/2019, teve uma performance melhor que o Ibovespa.
Descreveu é menos volátil que o ibovespa com um beta em torno de 0,82 e 0,86. A essência do fundo é comprar cotas dos melhores
gestores de fundos o Brasil, é um fundo que aplica em outros fundos, citou os gestores Miles, Truxt, Claritas, Navi, Constancia, Az Quest,
estes são os fundos que melhor performaram. Sobre os fundos que tiveram performance pior que negativa, nestes está sendo analisado a
redução da exposição ou até sair totalmente do fundo. Roger perguntou se o gestor utiliza derivativos e BDR, este informou que o fundo
diretamente o fundo não utiliza, mas os gestores dos fundos do fundo utilizam. Dalvin soliciou um cenário do gestor sobre o futuro
desempenho do fundo. Jonas comentou que segundo os gestores em que o fundo esta alocado, acreditam que a desvalorização da bolsa
está chegando ao fim. A visão macro da casa é de bolsa acima de 130.000 em 6 a 12 meses. A carteira tem 14 fundos diferentes, são 14
teses diferentes de renomados gestores. Sobre o fundo de Infraestrutura, Gilmar iniciou a apresentação sobre o fundo. Informou que o fundo
investe nos setores de Transporte, telecomunicações, energia  e saneamento. mas também é analisado empresas geradores de fluxo de
caixa, que tragam retorno e tenham liquidez, como exemplo a TOTVS, que é de tecnologia mas tem bons fundamentos. O fundo tem o total
de 43 ações, nenhuma com limite de 10% de alocação. O Gilmar compartilha a angustia dos investidores pelo resultado não esperado. Mas
diante de um cenário menos arriscado, por exemplo o caso dos precatórios, os ativos tendem a se valorizar. Concluída a diligencia, não
havendo mais assuntos a serem debatidos, foi encerrada a sessão.

Encaminhamentos

 

Pendências

 

Documento assinado eletronicamente por Daniela Silveira Machado, Diretor
Administrativo-Financeiro, em 14/10/2021, às 11:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Rogério de Oliveira, Economista, em 22/10/2021,
às 10:25, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Dalvin Gabriel José de Souza, Chefe de Unidade,
em 29/10/2021, às 12:19, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Machado Costa, Diretor(a)-Geral, em
29/10/2021, às 15:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
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18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Giordana Zimmermann Besen, Atuário, em
29/10/2021, às 16:54, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 15757003
e o código CRC B03C3BFF.
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