Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às dez horas, compareceram à sede do
Instituto de Previdência de Itabira – Itabiraprev os seguintes membros do Comitê de Investimentos
para a reunião ordinária: Cláudia Rodrigues de Oliveira, Cândida Izabel de Campos Moraes, Marcos
Alvarenga Duarte, Plínio Guilherme Leite Andrade e Eduardo Cássio Procópio. Dando início, os
membros presentes efetuaram a leitura da última ata que foi aprovada por todos. Em seguida, foi
apresentado o relatório de investimentos de abril de 2019 e o panorama econômico do período. O
grande destaque no mês foi o retorno acima da meta dos investimentos do instituto, apesar do IPCA
ainda alto, mas desacelerando. A carteira teve uma rentabilidade de R$ 2.676.078,90 para uma meta de
1,06% e retorno de 1,08%, praticamente empatados. No ano, o retorno de 4,27% descolou um pouco
da meta de 4,04%. As melhores performances ficarão para os fundos de gestão duration, multimercado
e ações, devido a redução dos prêmios na curva de juros futuros, principalmente nos vértices mais
longos e consequente ganhos na marcação dos títulos a mercado. Tal movimento foi impulsionado,
principalmente, pela expectativa de desaceleração da economia global e, com mais profundidade, da
local. O avanço da reforma da previdência segue como principal tema macroeconômico, mas após
sucessivas revisões do PIB brasileiro de 2019 e 2020 para baixo, somado ao movimento dos bancos
centrais de redução de juros, a expectativa de um afrouxamento monetário ainda esse ano começa a
ser precificado intensamente. O impacto no mercado de crédito local foi imediato, com os papéis
indexados ao IPCA apresentando forte valorização. Com este cenário em vista, o Comitê definiu por
alongar os investimentos em títulos públicos, visando o retorno com a possível queda da taxa Selic até
o fim do ano. Contudo, preferiu pela compra indireta destes títulos através de fundos de gestão
estratégica e fundos multimercado. Definiu também por alongar os investimentos em títulos de curto
para médio prazo, bem como estender os investimentos em fundos de ações, que apesar do risco com o
cenário político ainda preocupante, tem boa perspectiva de ganho com a aprovação das reformas.
Neste contexto, ficou assim as aplicações de recursos do instituto: da taxa de administração serão
transferidos R$ 2.000.000,00 do fundo Caixa IDKA2 para o fundo Caixa IMAB5 e mais R$ 192.000,00
referente a novo aporte. Quanto aos recursos previdenciários, serão transferidos R$ 7.000.000,00 do
fundo Caixa Multi RV30 para o fundo Caixa Alocação Macro Multi, R$ 19.645,00 do Fundo BB Prev IPCA
para o fundo BB ações Valor. Ainda para este fundo, serão transferidos mais R$ 1.018.000,00 oriundo
do fundo BB Previdenciário Multi e R$ 1.000.000,00 do fundo BB Prev IDKA2. Sairão mais R$
5.000.000,00 do fundo BB Prev IDKA2 para o fundo BB Prev IMAB5. Por fim, os novos aportes serão
distribuídos entre os fundos Caixa IMAB5(R$ 742.000,00), fundo Itaú Dunamis e Bradesco Selection
R$ 1.000.000,00 para cada, e R$ 95.917,00 referente a parcela 19/200 do parcelamento para o fundo
BB Ações Valor. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a ata que deverá ser assinada por todos os
presentes.
Itabira, 16 de maio de 2019

