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SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE 

FUNPITSP 
ANOS 

ATA DA 29 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 
23 DE FEVEREIRO DE 2017 

DATA, HORA E LOCAL: As quinze horas e dez minutos do vigesimo terceiro dia do mes de 

fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reunieies da sede da Funpresp-Exe. 

PRESENCAS: Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comite de Investimentos e Riscos, Sr. 

Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Analise e Operacoes Financeiras, e o Sr. Leonardo Dias 

Baptista Gomes, Gerente de Planejamento e Controle de Investirnentos. 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 Operaceies corn Pardcipantes, do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, 

Coordenador de Operaceies Financeiras, do Sr. Diego Martins Silva, Analista de Investimentos, 

da Sra. Ana Lucia Ferreira dos Santos, Chefe de Gabinete e da Sra. Rayanne Cristina da Silva da 

Fonseca, Analista Administrativa. Registra-se a ausencia do Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, 

Diretor de Investimentos, pot motivo de ferias. MESA: Presidiu a sessao o Presidente do Comite 

de Investimentos e Riscos, Sr. Ricardo Pena Pinheiro, e o secretariou a Sra. Rayanne Crisdna da 

Silva da Fonseca, Analista Administrativa. ORDEM DO DIA: Assuntos Deliberativos: 1) 

Aprovacao da Ordem do Dia; 2) Conjuntura economica/ Desempenho da carteira (referencia: 

fevereiro/17); 3) Estrategia de investimentos ou desinvestimentos dos recursos financeiros 

(marco/17); 4) Subcomite de operacOes corn pardcipantes; 5) Proposta para definicao do aporte 

inicial e da forma de integralizacao de recurso no Fundo de Liquidez; 6) Proposta de formato de 

resumo de informacoes aos pardcipantes sobre o desempenho dos investirnentos; 7) Metodologia 

de fronteira eficiente; 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 

uma analise da conjuntura econornica e de mercado sob os fatores de interesse da metodologia de 

Desvio Dinamico: cenario externo, inflacao, politica monetaria, situacao fiscal e fluxos de 

investimentos. 0 Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de 

Investimentos, apresentou a posicao consolidada dos investimentos, as alocacoes dos advos pot 

fator de risco, as rentabilidades consolidadas, pot piano, por tipo de gestao e pot fundo de ) 
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investimento e o nivel de risco de mercado da carteira de investimentos consolidada e pot 

segment° de aplicacao na posicao de 17 de fevereiro de 2017. Item 3) 0 Sr. Gustavo Campos 

Ottoni, Gerente de Analise e Operacoes Financeiras, apresentou a proposta de estrategia de 

investimentos ou desinvestimentos dos recursos financeiros a ser executada ao longo do mes de 

marco de 2017. Para a alocacao dos novos recursos entre a carteira propria e terceirizada, a 

proposta é alocar conforme definicao das metodologias de Alocacao Objetivo e proposta de 

Metodologia de Desvio Dinamico, aprovada pela Diretoria Executiva ern sua 177a Reuniao 

Ordinaria do dia 14/02, corn os dados de conjuntura economica e financeira mais recentes 

discutidos ao longo da reuniao. Em relacao aos pianos administrados: (i) para o piano de 

beneficios ExecPrey, a proposta é que as alocacOes na carteira propria em titulos publicos federais 

- TPF devem ser feitas preferencialmente em titulos corn mais de 30 anos de vencimento (NTN-

B's 2050 e/ou 2055), em consonancia, corn a Politica de Invesdmentos para 2017. Quanto 

carteira de investimentos sob gestao terceirizada, as alocac'oes devem obedecer, de forma 

consolidada, o previsto no eclital 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, prop:5e-

se uma estrategia andloga para a alocacao dos recursos oriundos das novas contribuicoes; e 

para o PGA, a proposta é alinhar paulatinamente o perfil dos investimentos ao seu indice de 

referencia, reduzindo a exposicao as oscilac5es de mercado, por meio: da integralizacao de 

recursos em fundo referenciado DI; e da realocacao de recursos da gestao terceirizada para LTN 

quando os FIMM tiverem desempenho positivo e as condicOes de mercado forem favoriveis, ate 

o limite da necessidade projetada de desembolso frente as despesas administrativas projetadas para 

cada ano. Item 4) 0 Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Coordenador do Subcomite de 

OperacOes corn Pardcipantes, apresentou informacoes sobre os seguintes componentes das taxas 

de juros da carteira de emprestimos: (i) custo de oportunidade; (ii) spread (risco de mercado) e (iii) 

taxa de inadimplencia, corn destaque para o percentual de inadimplencia da carteira de credit° do 

setor public°. Apresentou, ainda, o comparativo da taxa de juros entre fundos que oferecem 

carteira de emprestimos e a Funpresp-Exe, de acordo corn informacaes do Sistema de Gestao de 

Pessoas do Governo Federal (SIGEPE) e do Banco Central do Brasil (BCB), bem como o 

comparativo a respeito da taxa de juros maxima, media e minima, do setor public°, do setor 
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privado, do Institut° Nacional do Seguro Social (INSS) e da Funpresp-Exe, de acordo corn 

informacoes do BCB. 0 Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, determinou que seja 

encaminhado Memorando a Gerencia de Atuaria e de Beneficios (GEBEN) a respeito do custo 

do seguro prestamista para inclusao no custo efetivo dos emprestimos. Item 5) 0 Sr. Gustavo 

Campos Ottoni, Gerente de Analise e Operacoes Financeiras, apresentou, por intermedio da Nota 

Tecnica n° 81/2017/GEOFI/DIRIN/Funpresp-Exe, de 20 de fevereiro de 2017, proposta para 

definicao do aporte inicial e da forma de integralizacao de recursos no Fundo de Liquidez. Os 

membros do CIR apreciaram o assunto e o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 

determinou que a proposta seja reformulada e apresentada ao CIR para nova analise. Item 6) 0 

Sr. Bruno Euripedes de Moura, Coordenador de Planejamento e Controle de Investimentos, 

apresentou proposta de formato de resumo de informacoes sobre o desempenho dos 

investimentos a ser disponibilizada periodicamente aos participantes da Funpresp-Exe. Os 

membros do CIR fizeram sugestOes de ajustes e o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, Diretor-Presidente, 

determinou encaminhamento a Gerencia de Comunicacao e Relacionamento (GECOM) para 

elaboracao de layout  visual do documento. Item 7) 0 Sr. Diego Martins Silva, Analista de 

Investimentos, apresentou, por meio da Nota Tecnica n° 82/2017/GECOP/DIRIN/Funpresp-

Exe, de 21 de fevereiro de 2017, proposta de modelo proprietario de fronteira eficiente da 

Funpresp-Exe. Os membros do CIR tomaram conhecimento do assunto. 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 consideracoes: 

(i) nao ha quaisquer ativos de credit° privado para os planos administrados; 	oferta de 

debenture, em 01/02/2017, para alocacao nos gestores Western e Santander; (iii) nao aprovacao 

do ativo na 7' Reuniao Extraordinaria do CIR; e (iv) diante do apresentado pela GECOP, nao ha 

ativos corn risco de credit° privado a serem analisados. Item 9) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, 

Gerente Analise e Operacoes Financeiras, apresentou acompanhamento do Plano de Trabalho do 

CIR. Os membros do Comite tomaram conhecimento. Item 10) Informe: 0 Sr. Gustavo Campos 

Ottoni, Gerente Analise e Operacoes Financeiras, informou sobre a realizacao de reuniao, no 

'ambito do Subcomite de Perfis de Investimentos, corn representantes do InBehaviour Lab, no dia 

20/02/2017. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Ricardo Pena Pinheiro, 

- 3/4 — 
Fundagao de Previdencia Complementar do Servidor PUblico Federal do Poder Executivo — 1

1 
 sp-Exe 	

1*' 1 



SEU FUTURO, NOSSO PRESENTE F  
UNPR 

cardo Pena mheiro 
residente 

Ottoni 
o Comite 

ANOS 

ATA DA 29 REUNIAO ORDINARIA DO CONTE DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 
23 DE FEVEREIRO DE 2017 

Presidente do Comite de Investirnentos e Riscos, considerou encerrada a reuniao as dezessete 

horas e cinco minutos, it qual eu, Rayanne Cristina da Silva da Fonseca, secretaria da reuniao, lavrei 

e subscrevi esta Ata, que apos lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 

.__._,-t-------- 
,._,. Ledc-r-Oras--B-ap-tista-"Gomes 

Membro do Comite 
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Rayne Cristina da Silva da Fonseca 
Secretaria da Reunao 

- 4/4 — 

Fundagao de Previdencia Complementar do Servidor PUblico Federal do Poder Executivo — Funpresp-Exe 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

