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DATA, HORA E LOCAL: As quatorze horas e trinta minutos do vigesimo sexto dia do mes
de janeiro do ano de dois mil e dezessete, 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 Riscos, do Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de
Planejamento e Controle de Investimentos, do Sr. Angelo Nonato de Sousa Lima, Coordenador
de Operacoes corn Participantes, do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, Coordenador de
Operac5es Financeiras, do Sr. Diego Martins Silva, Analista de Investimentos, da Sra. Ana Likia
Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e da Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista
Administrativa. MESA: Presidiu a sessao o Presidente do Comite de Investimentos e Riscos, Sr.
Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, Analista
Administrativa. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) Aprovacao da Ordem do Dia;
2) Conjuntura economica/ Desempenho da carteira (referencia: janeiro/17); 3) Estrategia de
investimentos ou desinvestimentos dos recursos financeiros (fevereiro/17); 4) Subcomite de
operacoes corn pardcipantes; 5) Subcornite de Perfis de Investimentos; 6) Metodologia de Desvio
Dinamico e Alocacao Objetivo 2017; 7) Estudos sobre Investimentos no Exterior; 8)
Acompanhamento de risco de credit° privado; 9) Acompanhamento do Plano de Trabalho; 10)
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
inclicadores relativos a conjuntura economica internacional e domesdca. 0 Sr. Bruno Euripedes
de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, apresentou a posicao
consolidada dos investimentos, as alocagoes dos ativos por fator de risco, as rentabilidades
consolidadas, por piano, por tipo de gestao e por fundo de investimento e o nivel de risco de
mercado da carteira de investimentos consolidada e por segmento de aplicacao na posicao de 20
de janeiro de 2017. Item 3) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Analise e Operaceies
- 1/4 —
Fundack de Previdencia Complementar do Servidor Public° Federal do Poder Ex

ivo - Funpresp-Exe

SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE

FUNPRIP
ANOS
ATA DA 28a REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM
26 DE JANEIRO DE 2017

Financeiras, apresentou a proposta de estrategia de investimentos ou desinvestirnentos dos
recursos financeiros a ser executada ao longo do mes de fevereiro de 2017. Para a alocagao dos
novos recursos entre a carteira propria e terceirizada, a proposta é alocar conforme os resultados
advindos das metodologias de Alocacao Objedvo e de Desvio Dinamico, conforme dispoem,
respectivamente, a Nota Tecnica n° 005/2016/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 8 de janeiro
de 2016, e a Nota Tecnica n° 35/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 23 de janeiro de 2017.
Em relagao aos pianos administrados: (i) para o piano de beneficios ExecPrev, a proposta é que
as alocacoes na carteira propria devem ser feitas preferencialmente em titulos corn mais de 30
anos de vencirnento (NTN-B's 2050 e/ou 2055), em consonancia corn a Politica de Investirnentos
para 2017. Quanto a carteira de investimentos sob gestao terceirizada, as alocagoes devem
obedecer, de forma consolidada, o previsto no edital do Concorrencia n° 001/2014, corn base nos
resultados dos FIMM de janeiro de 2016 a dezembro de 2016; (ii) para o piano de beneficios
LegisPrev, propoe-se uma estrategia analoga para a alocagao dos recursos oriundos das novas
contribuigoes; e

para o PGA, a proposta é alinhar paulatinamente o perfil dos investimentos

ao seu indice de referencia, reduzindo a exposigao as oscilagOes de mercado, pot meio de dois
mecanismos: a) instituicao de fundo de investimento corn referencial de curto prazo, denominado
Fundo de Gestao de Liquidez; e b) realizacao de lucros, caracterizado pela variagao mensal em
moeda corrente do fundo administrativo (conta contabil 2.3.2.2.01.01) do mes anterior, pot meio
do resgate de cotas dos FIMM para reinvestimento em ativo de baixo risco de mercado. Alem
disso, foram apresentadas duas estrategias excludentes para a integralizacao de recursos no Fundo
de Gestao de Liquidez: venda de LFT/2022; ou venda de LTN 2018, ambas pertencentes ao PGA.
A realizacao da primeira estrategia dependera da normalizagao da liquidez do mercado de LFT
que nos Ultimos meses possuem os seus pregos negociados fora do ulna de pregos divulgado pela
ANBIMA. Caso nao seja possivel efedvar a primeira estrategia, deve-se observar a evolugao dos
precos da LTN 2018, cuja venda ocorrera, se e somente se, o seu preco unitario se igualar ou
ultrapassar o prego alvo obddo por meio de projegoes internas de alteragao na taxa Selic ate o
vencimento do titulo. Item 4) 0 Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Coordenador do Subcomite
de OperagOes corn Participantes, apresentou a seguinte estrutura de competencias que envolvem
a gestao e administracao da carteira de operagoes corn pardcipantes: (i) a definigao das cliretrizes
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das operagOes de emprestimos ficara sob a responsabilidade do Subcomite de Operagoes corn
Pardcipantes, observadas as Politicas de Investimentos e demais normativos;

o

desenvolvimento de metodologias de calculo de criterios e parametros quantitativos aplicados a
referida carteira ficara sob a responsabilidade da Gerencia de Planejamento e Controle de
Investimentos (GECOP); e (iii) a operacionalizacao da concessao de emprestimos consignados
ficara sob a responsabilidade da Coordenagao de Operagoes corn Pardcipantes (COOPP). Essa
estrutura já esti espelhada na Matriz de Competencias da Funpresp-Exe. Item 5) 0 Sr. Gustavo
Campos Ottoni, Gerente de Analise e OperacOes Financeiras, informou que a minuta de Projeto
Basico para contratagio de consultoria tecnica especializada para Perfis de Investimentos sera
apresentada e discutida na prOxima Reuniao Orclinaria do referido Subcomite. Item 6) 0 Sr.
Gustavo Campos Ottoni, Gerente Analise e Operacoes Financeiras, apresentou a Nota Tecnica
n° 035/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 23 de janeiro de 2017, referente a proposta de
Metodologia para definicao dos desvios em relacao a Alocacao Objetivo das carteiras propria e
terceirizada e atualizacao da Alocagao Objetivo para o ano de 2017. Os membros do CIR
aprovaram o documento e encaminharam para apreciagao da Diretoria Execudva pot meio da
Recomendagao n° 29: RECOMENDA0.0 N° 29: 0 COMITE DE INVESTIMENTOS E
RISCOS DA FUNDAcA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR
PUBLIC° FEDERAL DO PODER EXFCUTIVO DA FUNPRESP-EXE, no uso de suas
atribuicoes e nos termos do art. 54 e do inciso III do art. 57 do Regimento Interno da Fundacao,
tendo analisado a proposta apresentada, recomenda a aprovacao pela Diretoria Execudva da Nota
Tecnica n° 035/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 23 de janeiro de 2017, referente a
proposta de Metodologia para definicao dos desvios ern relacao a Alocacao Objedvo das carteiras
prOpria e terceirizada e atualizacao da Alocagao Objetivo para o ano de 2017. Item 7) 0 Sr. Diego
Martins Silva, Analista de Investimentos, apresentou estudos aprofundados que visam identificar
criterios e parametros que apontem, de forma quandtativa, oportunidades de negOcios (compra
ou venda) de ativos que compoem o segmento de "investimentos no exterior", previsto pela
Resolugao CMN n° 3.792/2009. Nessa ocasiao, foi demonstrado que o modelo proposto é capaz
de capturar choques de curto prazo. Entretanto, para periodos de mudangas esduturais,
necessario urn modelo orientador da taxa de cambio, isto é, um modelo,que inclique a tendencia
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de apreciacao ou depreciacao da moeda. Destacou-se, ainda, que: (i) as possibilidades permitidas
pelas Politicas de Investimentos de 2017 dos pianos de beneficios para aplicacao ern ativos que
compoem o referido segmento sao restritas; e (ii) maiores estudos deverao ser desenvolvidos ao
longo do ano corn o objetivo de subsicliar as deciseies sobre investimentos no exterior. Item 8) 0
Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investimentos,
apresentou o acompanhamento de risco de credit() privado, tendo sido constatadas as seguintes
consideraci5es: (i) nao ha quaisquer ativos de credit() privado para os pianos administrados; (ii) nao
foi ofertada nenhuma operacao de creclito para a Funpresp-Exe no periodo apurado (dez/2016 —
jan/2017); e (iii) diante do apresentado pela GECOP, nao ha riscos de credit() a serem analisados.
Item 9) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente Analise e OperacOes Financeiras, propos a
atualizacao do Plano de Trabalho do CIR para a prOxima reuniao ordinaria por meio da inclusao
de dois itens na pauta: (i) estrategia de integralizacao do Fundo de Gestao de Liquidez; e (ii)
modelo proprietario de fronteira eficiente. Os membros do Comite tomaram conhecimento e
aprovaram. A prOxima reuniao foi marcada para o dia 23 de fevereiro de 2017. Item 10) Informe:
0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente Analise e OperacOes Financeiras, apresentou os seguinte
informe: (i) contratacao da empresa JP Morgan Asset Management para operar o Fundo de
Liquidez. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro,
Presidente do Comite de Investimentos e Riscos, considerou encerrada a reuniao as dezoito horas
e tres minutos, a qual eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretaria da reuniao, lavrei e
subscrevi esta A

jue apOs lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.
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