
EU FUTURO, NOSSO PRESENTE 

FUNPR sP 
ANOS 

ATA DA 30a REUNIAO ORDINARIA DO COMITE DE INVESTIMENTOS E RISCOS REALIZADA EM 
30 DE MARCO DE 2017 

DATA, HORA E LOCAL: As quatorze horas e cinquenta minutos do trigesimo dia do mes de 

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

PRESENcAS: Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Presidente Substituto 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 Investimentos. 

Registra-se a presenca do Sr. Jose Pinheiro de Miranda, Diretor de Seguridade, 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 Pardcipantes, do Sr. Fernando Machado Cavalcanti, 

Coordenador de OperacOes Financeiras, 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. Ricardo Pena Pinheiro, Presidente do Comite de Investimentos e Riscos. MESA: 

Presidiu a sessao o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Presidente Substituto do Comite de 

Investimentos e Riscos, 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 (marco/17); 3) Desvio Dinamico (abr/ 2017); 

4) Estrategia de investimentos ou desinyestimentos dos recursos financeiros (abril/17); 6) 

Subcomite de operacOes corn participantes; 7) Estrategia de alocacao e integralizacao de recursos 

no Fundo de Gestao de Liquidez (FL); 8) Proposta para substituicao de Fundo de Inyestimento 

Multimercado (FIMM) da Gestao Terceirizada; 9) Acompanhamento de risco de credito privado; 

10) Acompanhamento do Plano de Trabalho. INSTALAcAD: 0 Sr. Tiago Nunes de Freitas 

Dahdah, Presidente Substituto do Comite de Investimentos e Riscos, instalou a reuniao e declarou 

abertos os trabalhos do Comite. DELIBERAcOES: Item 1) A Ordem do clia foi aprovada pelos 

membros presentes a reuniao. Item 2) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Analise e 

Operaci5es Financeiras, apresentou uma analise da conjuntura economica e de mercado sob os 

Fatores de Influencia (Fl), de acordo corn a metodologia do desvio dinamico aprovada na 177a 

Reuniao Ordinaria da Diretoria Executiva: 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 
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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 28 de marco de 2017. Item 3) Os membros do CIR 

procederam corn a votacao prevista na metodologia de Desvio Dinamico de acordo corn 

documentos anexos e o resultado apurado pela Gerencia de Controle e Operacoes Financeiras 

(GECOP) foi de +0,4 p.p para o mes de abril, conforme Resolucao n° 06. RESOLUcAD N° 

06: 0 COMITE, DE INVESTIMENTOS E RISCOS DA FUNDA00 DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - 

FUNPRESP-EXF, no uso de suas atribuicoes e nos termos dos artigos 55, 56 e 57 do Regimento 

Interno, procederam corn a votacao acerca dos principais aspectos e criterios mercadologicos, 

financeiros e economicos, denominados Fatores de Influencia (PT), de acordo corn a metodologia 

do Desvio Dinamico aprovada na 177a Reuniao Ordinaria da Diretoria Executiva, tendo sido 

apurado, pela Gerencia de Controle e Operacaes Financeiras (GECOP), o resultado de +0,4 p.p 

para o mes de abril, conforme documentos anexos. Item 4) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, 

Gerente de Analise e Operaceies Financeiras, apresentou a proposta de estrategia de investimentos 

ou desinvestimentos dos recursos financeiros a ser executada ao longo do mes de abril de 2017. 

Para a distribuicao dos recursos oriundos de novas contribuicaes entre a carteira propria e 

terceirizada, deve-se observar as metodologias de Alocacao Objetivo e de Desvio Dinamico 

conforme dados economicos e financeiros mais recentes discutidos ao longo da reuniao. 

Especificamente sobre a gestic) terceirizada, deve-se atender o previsto no edital da Concorrencia 

n° 001/2014, corn base nos resultados dos FIMM de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, e no 

Ranking de Desempenho Trimestral dos FIMM, corn vigencia em abril de 2017. Em relacao aos 

pianos administrados, deve-se observar: (i) para o piano de beneficios ExecPrey, a proposta de 

alocacao dos recursos oriundos das novas contribuicOes na carteira prOpria em titulos palicos 

federais - TPF devem ser feitas preferencialmente ern titulos corn mais de 30 anos de vencimento 

(NTN-Bs 2050 e/ou 2055), em consonancia, corn a Politica de Investimentos para 2017-2021; (ii) 

para o piano de beneficios LegisPrev, propoe-se uma estrategia analoga para a alocagao 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 oscilaci5es de 
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mercado, por meio da integralizacao no FL e da realizacao de lucros da gestao terceirizada em 

ativos de menor flutuacao de precos. Item 5) 0 Sr. Leonardo Dias Baptista Gomes, Gerente de 

Planejamento e Controle de Investimentos, prestou as seguintes informacoes acerca do Subcomite 

de Operac5es corn Pardcipantes: (i) aprovacao da modelagem e da metodologia de calculo de 

juros das operacoes de emprestirnos no ambito do Subcomite; e 	definicao da metodologia do 

seguro prestamista prevista para a 20' Reuniao Ordinaria do Subcomite a ser realizada no dia 

03/04/2017. Item 6) A estrategia de alocacao e integralizacao de recursos no FL sera apresentada 

em reuniao posterior do CIR. Item 7) 0 processo para transicao de FIMM da Gestao Terceirizada 

será apresentado em reuniao posterior do CIR. 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 nas carteiras de investimentos dos pianos administrados; (ii) nao foi ofertada 

nenhuma operacao de credit° para a Funpresp-Exe no mes de marco de 2017; e 	diante do 

apresentado pela GECOP, no ha ativos corn risco de credito privado a serem analisados. Item 

9) 0 Sr. Gustavo Campos Ottoni, Gerente de Analise e Opera&Oes Financeiras, apresentou 

acompanhamento do Plano de Trabalho do CIR. Foram incluidos, para o mes de abril, os 

seguintes itens: (i) Metodologia de Risco de Liquidez, e (ii) Encargos de emprestimos consignados. 

Os membros do Comite tomaram conhecim.ento. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 

tratar, o Sr. Tiago Nunes de Freitas Dahdah, Presidente Substituto do Comite de Investimentos e 

Riscos, considerou encerrada a reuniao as 16h20, a qual eu, Rayanne Crisdna da Silva da Fonseca, 

secretaria da reuniao, lavrei e subscrevi esta Ata, que apos lida e aprovada, segue assinada pelos 

presentes. 

Tiago Nunes de Freitas Dahdah 
Presidente Substituto do Comite 

Gusta 	Ottoni 
Mem 	do Comite 

Membro do Comite 

,- 
frvoLiCtiv'-k. 	 rarSei(".. 

Rayatine Cristina da Silva da Fonseca 
Secretaria da ReuniAo 
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