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25 DE AGOSTO DE 2016 

DATA, HORA E LOCAL: As catorze horas e quarenta e urn minutos, do vigesimo quinto 
dia do mes de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniOes da sede da Funpresp-
Exe. PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comite de Investimentos e 
Riscos, Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Diretor de Investimentos, Sr. Gustavo Campos 
Ottoni, Gerente de Analise e Operacoes Financeiras e o Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, 
Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos. Registra-se a presenca do Sr. Luis 
Ronaldo Martins Angoti, Gerente de Planejamento e Risco, Sr. Bruno Euripedes de Moura, 
Coordenador de Planejamento e Controle de Investimento, Sr. Fernando Machado Cavalcanti, 
Coordenador de Operacoes Financeiras. Presentes tambem na reuniao a Sra. Ana Lucia 
Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete da Presidencia, Sra. Rayanne Cristina da Silva da 
Fonseca, Analista Administrativa, Sr. Diego Martins Silva, Analista de Investimentos e o Sr. 
Zilber Rondineli Sepulveda Ferreira, Analista de Planejamento e Risco. MESA: Presidiu a 
sessao o Presidente do Comite de Investimentos e Riscos, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e 
secretariou o Sr. Zilber Rondineli SepUlveda Ferreira, Analista de Planejamento e Risco 
ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovacao da Ordem do Dia; 2) 
Conjuntura economica (referencia: agosto/2016); 3) Desempenho da carteira (referencia: 
agosto/16); 4) Estrategia de Renda Fixa — Carteira PrOpria (Setembro/16); 5) Apresentacao 
de metodologia de avaliacao dos fundos terceirizados - Star Ranking, 6) Alteracao da 
composicao de membros do Subcomite de Operacaes corn Participantes. Assuntos 
Informativos: 7) Informes. INSTALACAO: 0 Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do 
Comite de Investimentos e Riscos, instalou a reuniao e declarou abertos os trabalhos do 
Comite. DELIBERACOES: Item 1) A Ordem do dia foi aprovada pelos membros presentes 
a reuniao. Item 2) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Analise e OperacOes 
Financeiras, apresentou os principais indicadores relativos ao cenario economic° internacional 
e seu impacto na economia brasileira, bem como os dados relativos a conjuntura economica 
brasileira, incluindo informacOes sobre atividade economica, inflacao, mercado de trabalho e 
curva de juros no mercado financeiro. Item 3) 0 Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente 
de Planejamento e Controle de Investimentos e o Sr. Bruno Euripedes de Moura, 
Coordenador de Planejamento e Controle de Investimento, apresentaram a posicao 
consolidada dos investimentos, as alocacoes, a rentabilidade e o nivel de risco de mercado da 
carteira de investimentos na posicao de 22 de agosto de 2016. Tambem foi relatada a 
estruturacao de estrategias utilizando opcoes, realizada pelo gestor do FT Caixa Funpresp 
Multimercado. Diante do posicionamento assumido pelo gestor, foi proposto que embora o 
regulamento dos fundos nao vede expressamente tal operagao, sera realizada comunicacao 
formal aos gestores para instrui-los a nao mais realizar operacilies de carater eminentemente 
de curtissimo prazo, que nao sao alinhadas ao perfil do fundo. Operacoes corn %NO , quando 
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observada a Resolugao n° 3.792 do CMN, devem respeitar cumulativamente 4 condicoes, 
conforme descrito no artigo n° 44 da referida Resolucao. Item 4) 0 Sr. Gustavo Campos 
Ottoni, Gerente de Analise e Operacoes Financeiras, apresentou as propostas para a estrategia 
de microalocagao por pianos para o mes de setembro de 2016. As diretrizes gerais aos 
investimentos dos recursos garantidores dos pianos de beneficios administrados pela 
Funpresp-Exe sao de que as contribuicOes correntes serao destinadas para a reducao da 
duration da carteira consolidada e os eventos de titulos piablicos (vencimentos e recebimento 
de juros) devem ser usados na aquisicao de titulos mais longos, atrelados a inflacao e 
destinados ao gerenciamento do fluxo atuarial de cada piano de beneficio. Em relacao 
especificamente aos pianos de beneficios administrados durante o mes de setembro de 2016: 
(i) para o piano ExecPrey, dando continuidade ao processo de convergencia a alocacao 
objetivo, conforme a Nota Tecnica n° 005/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe de 08 
de janeiro de 2016, a proposta é que os recursos oriundos das novas contribuicoes da 
competencia de agosto/2016, corn liquidacao em setembro/2016, sejam preferencialmente 
alocados junto a gestao terceirizada e que a distribuicao entre os fundos siga o previsto no 
edital da Concorrencia n° 001/2014, corn base nos resultados dos FIMM — Fundo de 
Investimento Multimercado — de julho de 2015 a junho de 2016; entretanto, sao admitidas 
alocacoes taticas por meio da gestao propria utilizando-se recursos de novas contribuicOes, 
caso ocorram movimentos oportunos na curva de juros de titulos prablicos federais (ii) para o 
piano LegisPrev, propoe-se que os recursos oriundos das novas contribuicOes sejam aplicados 
preferencialmente em sua carteira propria, em conformidade a metodologia de alocacao 
objetivo. As diretrizes gerais aos investimentos dos recursos garantidores do piano de gestao 
administrativa — PGA — sao de que os ativos que o compoem devem ser alinhados ao indice 
de referencia do piano, minimizando eventos de descasamento entre a rentabilidade efetiva e 
a rentabilidade esperada e de oscilacOes abruptas que afetem, mesmo que temporariamente, o 
patrimonio do PGA. Para isso, a Funpresp-Exe deve utilizar dois mecanismos: a) o Fundo de 
Liquidez, ainda em processo de contratacao, que é urn fundo de investimento nao exclusivo 
indexado a taxas de juros de curtissimo prazo corn o objetivo de minimizar oscilacoes abruptas 
no patrimonio do PGA e de adequar ao perfil de liquidez exigido, especialrnente no atual 
estagio em que se encontra o processo de implantacao da Funpresp-Exe; e b) operacoes de 
realocacao de recursos entre a gestao terceirizada e a gestao propria, na magnitude de variacoes 
positivas do Fundo Administrativo (conta contabil 2322) vinculado ao referido piano, por 
meio da compra direta (gestao propria) de ativos indexados a taxas de juros de curtissimo 
prazo e corn baixissimo risco de credit°. Em relacao ao PGA durante o mes de setembro de 
2016 deve-se realocar o valor equivalente ao resultado do Fundo Administrativo de julho de 
2016 (conta contabil 2322), de aproximadamente R$ 439 mil, resgatando os recursos da gestao 
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terceirizada e reaplicando na gestao pr6pria preferencialmente por meio da aquisicao de Letras 
Financeiras do Tesouro Nacional — LFT. Para o mes de setembro, nao estao previstos eventos 
de titulos publicos federais alocados na carteira propria dos pianos administrados pela 
Funpresp-Exe. Entretanto, os recursos originados por esses eventos no mes de agosto e que 
foram alocados em LFT deverao ser realocado em NTN-B longas por meio da gestao propria 
caso sejam observadas oportunidades de investimentos ao longo de setembro de 2016; Item 
5) 0 Sr. Diego Martins Silva, Analista de Investimentos, apresentou a metodologia do Star 
Ranking — S&P Global Ratings, inspirado no Star Ranking divulgado na 7.5a edicao do 
ValorInveste, que consiste em avaliar os fundos terceirizados de acordo com risco/retorno 
durante o periodo que compreende agosto de 2015 a julho de 2016. Por fin, apresentou o 
seguinte resultado: WESTERN ASSET FUNPRESP FT MULTIMERCADO - 5 estrelas, 
SANTANDER FUNPRESP FT MULTIMERCADO e BB FUNPRESP FT 
MULTIMERCADO - 4 estrelas, e CAIXA FUNPRESP FT MULTIMERCADO e 'TAU 
FUNPRESP FT MULTIMERCADO - 3 estrelas. Item 6) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, 
Gerente de Analise e OperacOes Financeiras, apresentou a recomendacao a respeito da 
alteracao da composicao do Subcomite de OperacOes corn Participantes. 
RECOMENDA0.0 N° 24: 0 COMITE DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA 
FUNDA00 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR POBLICO 
FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE, recomenda a Diretoria 
Executiva a nova composicao para integrar o Subcomite de OperacOes corn Participantes: 
Titulares: 1) GECOP — Leonardo Dias Baptista Gomes(Coordenador do Subcomite); 2) 
GEARC - Priscila Braga Vieira; 3) GECOF - Luiz Guimaraes Pacheco; Suplentes: 1) GEOFI 
— Gustavo Campos Ottoni; 2) GEARC - Larissa de Paula Gouvea 3) GECOF - Jose Luiz 
Barros Junior. ASSUNTOS INFORMATIVOS: Item 7). Os seguintes informes foram 
apresentados: Item 7.1) 0 Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comite de Investimentos 
e Riscos, apresentou a recomendacao a respeito da aprovagao e publicacao das atas do Comite 
de Investirnentos e Riscos. RECOMENDA.0.0 N° 25: 0 COMITE, DE 
INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDACAO DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL DO PODER EXECTJTIVO 
- FUNPRESP-EXE, recomenda a Diretoria Executiva que toda reuniao do Comite aprove a 
ata da reuniao anterior e publique em 30 dias subsequentes no portal da Funpresp; Item 7.2) 
0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Coordenador do Subcomite de Perfis de Investimentos, 
apresentou a proposta de data para realizacao do Seminario de Perfis de Investimentos para o 
dia 10 de novembro de 2016. RECOMENDAcA0 N° 26: 0 COMITE DE 
INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDAc -AO DE PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO 
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- FUNPRESP-EXE, recomenda A Diretoria Executiva a data para realizacao do Seminario de 
Perfis de Investimentos, dia 10 de novembro de 2016, pois ha questOes orcamentarias e 
convites institucionais a serem realizados; Item 7.3) 0 Sr. Ricardo Pena Pinheiro solicitou 
que sejam realizadas novas avaliagoes sobre a metodologia de alocacao objetivo, conforme 
estabelece a Nota Tecnica n° 005/GEOFI/GECOP/DIRIN/Funpresp-Exe de 08 de janeiro 
de 2016. Esse assunto sera tratado na proxima reuniao do CIR. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comite de Investimentos e 
Riscos, considerou encerrada a reuniao As dezesseis horas e trinta e quatro minutos, A qual eu, 
Zilber Rondineli Sepulveda Ferreira, secretario da reuniab, lavrei e subscrevi esta Ata, que apos 
lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 

Ricardo Pena nheiro 
President 

1\\„, 	. 
Tiago unes de Freitas Dahdah 

Membro do Comite 

Leonardo Dias Baptista Gomes 
Membro do Comite 

4111Pa. 
Zilber Rondineli Sepulveda Ferreira 

Secretario da Reuniao 
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