
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVIMPA
ATA Nº 06/2021

Reunião Ordinária 06/2021 - Comitê de Investimentos - PREVIMPA

 

Data e Hora Local

25/02/2021 - 14 horas Videoconferência Google Meet

Participantes

Rodrigo Machado Costa, Diretor Geral - Previmpa; Luciana Eidt, Diretora Administrativo-Financeira em exercício- Previmpa; Rogério de
Oliveira, chefe em exercício da Unidade de Investimentos - Previmpa; Renan da Silva Aguiar, chefe da ASSEPLA - Previmpa; Giordana
Zimmermann Besen, Atuária, ASSEPLA - Previmpa; e Carin Cecília da Rosa Carvalho - Previmpa.

Pauta:

1 – Informes

2 – Apresentação do Relatório Técnico 02/2021

3 – Propostas de alocação.

Resumo da Reunião

Formado quórum, Rodrigo dá inicio aos trabalhos da mesa. Sem informes, passa a palavra ao Rogério para a apresentação do Relatório
Técnico 02/2021. Com a palavra, Rogério inicia apresentação destacando que no cenário atual os ativos estão sendo precificados de
acordo com a velocidade da vacinação e seus efeitos na atividade econômica e no controle da pandemia. No cenário doméstico, sublinha
que a questão fiscal domina as atenções, principalmente no tocante aos gastos envolvendo nova rodada de auxílio emergencial. Mostra
que a curva de juros sofre fortíssima abertura (aumento das taxas negociadas) devido a este tema. Aponta como principais riscos de
mercado a possível elevação da taxa Selic pelo Banco Central do Brasil, a valorização do dólar com relação ao real, possível pressão da
inflação no curto prazo. Por outro lado, repercute perspectivas positivas no que diz respeito a liquides nos mercados e elevação nos preços
das commodities, fatores estes que podem potencializar ganhos nos ativos de renda variável. Por fim,  considera  como diretrizes de ação:
manutenção ou redução da duration na carteira de títulos públicos federais, agir de modo estratégico em renda variável, tentando capturar
por meio de fundos ativos descontados, alto do dólar e setores da economia atrelados à inflação, a fim de diversificar a carteira, e aproveitar
oportunidades oferecidas pela volatilidade em ativos de curto prazo. Terminada a apresentação, Rodrigo retoma a palavra. Na sequencia,
apresenta as propostas de alocação: a primeira, referente ao ingresso das contribuições previdenciárias, sugeridas para o Caixa IDKA 2; a
segunda, sore os recursos do COMPREV, sugeridas para o BB IDKA 2, referente ao regime de repartição simples e para o BB Fluxo, no
caso do capitalizado; a terceira, os recursos provenientes do parcelamento do déficit atuarial, sugerido para o Caixa Disponibilidades, para
uso da UFIN; e, a quarta, referente a reserva natalina, taxa de administração, sugerida para aplicação no Caixa IDKA 2 na conta 704-1.
Feito isto, questiona à mesa se há objeções. Sem objeções, ficam autorizadas as propostas de alocação. Sem mais, declara encerrada a
reunião.

Encaminhamentos

Proposta Nº 1:
Fonte do Recurso:
- Contribuições Previdenciárias (até 20/03/2021): +/- R$ 16 milhões
Destino do Recurso:
- Aplicar no Fundo CAIXA IDKA-2 aguardando oportunidade de aplicação em Títulos
Públicos ou Renda Variável, dependendo do cenário prospectivo no momento do
recebimento dos valores.

Proposta Nº 2:
Fonte do Recurso: COMPREV – Repartição Simples
- Aplicar no Fundo BB IDKA-2.
Fonte do Recurso: COMPREV – Capitalizado
- Aplicar no Fundo BB Fluxo (disponibilizar para despesas diárias CAP).
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Proposta Nº 3:

- Fonte do Recurso: Parcelamento Déficit Atuarial
- Aplicar no Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES para uso da UFIN como despesas do
Capitalizado.

 

Proposta Nº 4:

Recurso: Reserva para Natalina – Taxa de Administração
- Aplicação no Fundo CAIXA IDKA2 (conta 704-1).

Pendências

 

Documento assinado eletronicamente por Renan da Silva Aguiar, Diretor(a)-Geral, em
03/03/2021, às 20:03, 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 12/03/2021,
às 15:35, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Giordana Zimmermann Besen, Atuário, em
07/04/2021, às 09:12, 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
15/04/2021, às 13:07, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Eidt, Diretor Administrativo-Financeiro
em Substituição, em 22/07/2021, às 17:01, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e
o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Carin Cecília da Rosa Carvalho, Diretora
Previdenciária, em 23/07/2021, às 13:39, 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 13298218
e o código CRC 5BB90E90.
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RELATÓRIO TÉCNICO Nº 02/2021/UINV/PREVIMPA 

Data Base: Março/2021. 

Horizonte Relevante: Dezembro/2021. 

1.0 OBJETIVO 

O presente Relatório Técnico tem por objetivo fundamentar e propor as Diretrizes da Alocação de 

Recursos do PREVIMPA. 

2.0 CENÁRIO INTERNACIONAL 

- Desafios no curto prazo, sugerindo eventuais percalços no processo de vacinação; 

- Políticas acomodatícias por parte de bancos centrais permitem elevada liquidez; 

- EUA: fim de linhas emergenciais de assistência e da piora da pandemia sugere arrefecimento da 

economia no curto prazo; dois pacotes, um aprovado, outro em discussão; Biden com aprovação de 62% 

no primeiro mês de mandato; em paralelo, FED tem reafirmado que somente apertará a política 

monetária depois que a inflação superar meta de 2%; 

- Na Europa, nova rodada de frustração na região com aumento de casos e óbitos, que acabou levando a 

imposições severas de restrição de mobilidade na maior parte dos governos europeus; indicadores mais 

recentes apontam perda de tração da indústria, além do arrefecimento de serviços; frustração com o 

ritmo da vacinação no continente, em grande medida, explicada por questões relacionadas à 

distribuição; 

- China: economia chinesa encerrou 2020 com expansão de 2,3%, retornando ao nível pré pandemia, 

indústria e os investimentos mostraram uma dinâmica muito mais favorável do que o consumo das 

famílias; piora da pandemia neste início de 2021, que tem levado o governo a intensificar os lockdowns 

e provavelmente cancelar as comemorações do ano novo chinês em muitas regiões do país, deve 

postergar a recuperação do consumo; estímulos devem permanecer, uma vez que tendem a superar a 

retração do consumo; e, 

- América latina: elevado preço das commodities, principalmente as metálicas, tem favorecido as 

exportações da região.  

 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Porto Alegre - Previmpa 
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3.0 CENÁRIO DOMÉSTICO 

- Retirada dos estímulos e perspectiva de novas restrições de mobilidade geram expectativas negativas; 

- Recrudescimento da pandemia e perda de popularidade do governo colocam pressão sobre fiscal e 

devem sustentar elevada volatilidade no curto prazo; 

- Prévias de sondagens da FGV mostram recuo da atividade na indústria, construção civil, comércio e 

queda da confiança do consumidor em janeiro, indicando um PIB negativo no primeiro trimestre; 

- Diante da perspectiva de menor crescimento e das incertezas fiscais, o Real deve se manter 

pressionado neste início de ano; 

- Surpresa inflacionária motivada pelo acionamento de bandeira tarifária vermelha, elevação das 

commodities, depreciação cambial e excesso de demanda no setor de bens (devido à política econômica 

expansionista do ano passado, tanto fiscal como monetária); e, 

- Copom retirou o forward guidance, mas incerteza com inflação mensal sugerem alta da Selic em 2021. 

 

 

4.0 FATOS RELEVANTES FEVEREIRO/2021 

01/02/2021 – Eleições no Congresso Nacional: vitória de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no 

Senado, ambos apoiados pelo governo; 

05/02/2021 – Câmara dos EUA aprova resolução de orçamento (abre caminho pacote fiscal); 

09/02/2021 – Divulgação IBGE: IPC-A janeiro/2021 em 0,25%; 

10/02/2021 – Vendas no varejo caem 6,1% em dezembro/2020 ante novembro/2020; 

10/02/2021 – Aprovação na Câmara de texto-base da autonomia do Banco Central do Brasil; 

19/02/2021 12:49:57 - AE NEWS BOLSONARO: ANUNCIO QUE TEREMOS MUDANÇA, SIM, 

NA PETROBRAS; e, 

23/02/2021 – Governo entrega MP sobre privatização da Eletrobras. 
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5.0 CURVA DE JUROS 

Na curva juros dos EUA, segmento curto oscila, mas com viés de baixa em virtude da pandemia e 

nevasca. Já o segmento longo, abrindo curva diante de expectativa de inflação (reflação). 

 

 

Na curva de juros doméstica, segmentos seguem pressionados por questão fiscal. 

 

 

No quadro abaixo, segue os rendimentos de nossa carteira de renda fixa e índices selecionados: 
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6.0 RENDA VARIÁVEL 

A trajetória do mercado mostra bolsa em NY nas máximas históricas, pressão contra o Real, valorização 

do dólar por conta da questão fiscal, e Ibovespa sustentando alta.  

 

Nos últimos meses, a importância da renda variável na carteira do Capitalizada está crescendo. 

 
 

índices fev/21 2021

Selic 0,11% 0,26%

CDI 0,11% 0,26%

IMA-B 5 0,14% 0,25%

IMA-B -0,69% -1,54%

IMA-B 5+ -1,43% -3,09%

IRFM 1 0,09% 0,13%

IRFM -0,58% -1,38%

IRFM 1+ -1,04% -2,42%

IDKA 2A 0,28% 0,42%

IDKA 10A -2,08% -3,57%

IDKA 20A -2,32% -5,06%

Previmpa fundos jan/2021 0,15%

Previmpa TPF -0,91% -2,10%

Quadro Índices até 23/02/2021

Fonte: Economatica e uinv/daf/previmpa

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21

Retorno % Títulos Públicos Retorno % Fundos Renda Fixa Retorno % Fundos Renda Variável

Evolução dos retornos % nos segmentos de TPF, fundos de renda fixa e fundos de 

renda variável de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Fonte: uinv/daf/previmpa
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Nossa carteira de renda variável apresenta resultado positivo, superando o mercado em 12 meses. 

 

 

No ranking de fundos de renda variável, destaque para os Investimento no Exterior, Art.9 da 3922. 
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Retorno % em 12 meses (base: 
janeiro2021). Fonte: 

uinv/daf/previmpa e Economatica
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No panorama dos investidores na B3, temos: 

 

7.0 CENÁRIO BASE PREVIMPA 

 

 
 

 

8.0 RISCOS DE MERCADO 

Cenário prospectivo segue com viés negativo no balanço de riscos de mercado no curto prazo. 

 

fev/21 2021 2022 2023

FOCUS

INFLAÇÃO: IPCA (%) 3,60          3,45                3,31            

IGP-M (%) 7,08          4,25                3,84            

META ATUARIAL (%) 9,24          9,66                9,51            

CÂMBIO: Taxa de câmbio - fim de período (R$/US$) 5,05          4,98                4,88            

JUROS: Meta Taxa Selic - fim de período (%a.a.) 3,77          5,10                5,80            

ECONOMIA: PIB (variação anual %) 3,41          2,47                2,46            

Desemprego (%) 14,30         

Risco Sinalização Perspectiva

Taxa Selic

Taxa Câmbio

Taxa Inflação

Liquidez

Commodities
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9.0 CONCLUSÃO 

Considerando os fatos relevantes apresentados acima, chegamos a conclusão de que a melhor estratégia 

para buscarmos o atingimento da meta atuarial no ano de 2021 será implementar as seguintes Diretrizes 

de Ação: 

i) Manutenção ou Redução da duration de médio prazo na Carteira com Títulos Públicos, se 

abrir janela de fechamento da curva de juros em patamares compatível com os títulos que 

temos em Carteira. Mantendo aplicações em ativos atrelado a inflação. O objetivo é proteger 

o patrimônio e auferir lucro com movimento da curva de juros. Visto que, há grande 

possibilidade de abertura da parte longa da curva de juros, face o cenário inflacionário e risco 

fiscal, bem como, aumento das apostas do mercado na elevação da SELIC META. Há 

também, a elevada inerteza sobre os efeitos na economia mundial devidos a Segunda Onda 

de COVID-19, com riscos aumentados devido a nova “cepa” do COVID-19, e risco fiscal do 

Brasil que podem levar a elevação da parte longa da curva de juros no horizonte relevante. 

Aproveitando a volatilidade da parte longa da Curva de Juros no curto prazo, quando viável. 

ii) Agir de modo estratégico em renda variável no tocante a setores da economia com 

perspectivas de retorno positivo: capturando ativos descontados em seu valor, atrelados à alta 

do dólar e inflação, para diversificar carteira. 

iii) Aproveitar oportunidades oferecidas pela volatilidade dos ativos no curto prazo para 

realização de ganhos extras. 

 

A presente proposta não afeta o fluxo de caixa atuarial do PREVIMPA, conforme podemos observar 

no quadro abaixo. 
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Fonte:  

http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/previmpa/usu_doc/2020_cap_avaliacao_atuarial_

previmpa_cap.pdf 
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Comitê de Investimentos

PROPOSTAS DE ALOCAÇÃO:
Proposta Nº 1:
Fonte do Recurso: 
- Contribuições Previdenciárias (até 20/03/2021): +/- R$ 16 milhões
Destino do Recurso:
- Aplicar no Fundo CAIXA IDKA-2 aguardando oportunidade de aplicação em Títulos

Públicos ou Renda Variável, dependendo do cenário prospectivo no momento do
recebimento dos valores.

Proposta Nº 2:
Fonte do Recurso: COMPREV – Repartição Simples
- Aplicar no Fundo BB IDKA-2.
Fonte do Recurso: COMPREV – Capitalizado
- Aplicar no Fundo BB Fluxo (disponibilizar para despesas diárias CAP)

Proposta Nº 3:
- Fonte do Recurso: Parcelamento Déficit Atuarial
- Aplicar no Fundo CAIXA DISPONIBILIDADES para uso da UFIN como despesas do 
Capitalizado.
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Comitê de Investimentos

Proposta Nº 4:
Recurso: Reserva para Natalina – Taxa de Administração

- Aplicação no Fundo CAIXA IDKA2 (conta 704-1).
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