
 
 

ATA Nº 007/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 1 
Aos quinze dias do mês de março de 2021, às treze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões da 2 
Coordenação do TOLEDOPREV no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, 3 
nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de 4 
Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, para reunião ordinária, 5 
presentes Jaldir Anholeto, Lucélia Giaretta Mattiello, Roseli Fabris Dalla Costa e Misael Giane 6 
Avanci, ausente Wilmar da Silva A reunião teve como pauta: 1) Apresentação da carteira de 7 
investimentos com posição em 26 de fevereiro de 2021; 2) Análise do cenário macroeconômico; 8 
3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Desempenho dos investimentos no mês de 9 
fevereiro de 2021; 5) Análise e aprovação de aplicação de recursos: provenientes da 10 
compensação previdenciária competência janeiro/2021 e valor repassado pela CEF referente a 11 
parcela do Contrato da Folha de Pagamento; 6) Aprovar alteração na Política de Investimentos 12 
2021; 7) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV no mês 13 
de fevereiro/2021. A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião para apresentação e 14 
discussão da pauta sendo: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 26 de 15 
fevereiro de 2021; destacou que o extrato consolidado de ativos do mês de fevereiro foi elaborado e 16 
disponibilizado na plataforma WEB pela empresa LDB Consultoria Financeira, contratada pelo 17 
TOLEDOPREV para prestação de serviços na área de investimentos. O extrato de ativos apresenta a 18 
posição de ativos e enquadramento por segmento assim distribuído: no segmento Renda Fixa R$ 19 
341.168.289,14 (Trezentos e quarenta e um milhões cento e sessenta e oito mil duzentos e oitenta e 20 
nove reais e quatorze centavos), no segmento Renda Variável R$ 40.553.506,77 (Quarenta milhões 21 
quinhentos e cinquenta e três mil quinhentos e seis reais e setenta e sete centavos), e no segmento 22 
Investimentos no Exterior R$ 9.688.976,01 (Nove milhões seiscentos e oitenta e oito mil novecentos e 23 
setenta e seis reais e um centavo), totalizando R$ 391.410.771,92 (Trezentos e noventa e um milhões 24 
quatrocentos e dez mil setecentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos).  O enquadramento 25 
da carteira esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. O Extrato 26 
apresenta ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 27 
91,74% dos recursos da carteira do TOLEDOPREV apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. 28 
Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor 29 
com destaque para alocação de 90,33% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na 30 
sequência foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de -0,77% no mês frente a uma meta atuarial de 31 
1,20%, considerando a meta de 5,42% a.a. + INPC. Foram apresentados ainda a Performance sobre a 32 
Meta Atuarial no ano, evolução da carteira em relação a meta atuarial, rentabilidade mensal últimos 12 33 
meses, performance dos fundos, variação da estratégia por fundo, indexadores, movimentação do mês, 34 
análise gráfica de risco dispersão da carteira total e por segmento. E por fim o Extrato Consolidado por 35 
ativo, estratégia, volatilidade, VaR, CVaR, Sharpe, Rent. do mês, valor investido e percentual da 36 
carteira por ativo. 2) Análise do cenário macroeconômico; na análise dos membros do Comitê de 37 
Investimentos, nas economias centrais, a evolução do processo de imunização associado à perspectiva 38 
de manutenção do atual nível de acomodação monetária e de avanço de medidas de estímulo fiscal 39 
extraordinário nos EUA reforçam a percepção de um cenário positivo para a atividade econômica. Em 40 
fevereiro o Ibovespa caiu 4,4%, acumulando desvalorização de 7,5% no ano. Apesar da pequena alta 41 
da bolsa americana (S&P) de 2,6%, houve uma piora da percepção local pelo agravamento da 42 
pandemia e dificuldade na retomada do crescimento, aliada a uma ingerência política e morosidade no 43 
andamento das reformas. Em relação a nossa exposição, aumentamos um pouco mais o hedge da 44 
carteira, no segmento de investimentos no exterior descorrelacionando do risco Brasil. Os fundos de 45 
renda variável locais, em sua grande maioria, tiveram o segundo mês de queda no ano, acompanhando 46 
a forte realização observada no índice Ibovespa. Fevereiro trouxe impacto negativo também para os 47 
Fundos de Renda Fixa. Em função dos desdobramentos políticos e econômicos, a piora na confiança 48 
dos investidores levou a uma abertura das taxas praticadas nos títulos com vencimentos intermediários 49 
e longos. Em relação as expectativas de mercado para 2021, segundo o Boletim FOCUS de 05 de 50 
março de 2021, a Inflação projetada para o final 2021 está em 3,98%, acima dos 3,60% esperados há 51 
quatro semanas. Esta é a nona semana consecutiva de alta. Para o final de 2022 a expectativa de 52 
mercado apresentou uma ligeira alta, de 3,49% para 3,50%. Para o final de 2023 e 2024 se espera o 53 
IPCA em 3,25%. Em relação à SELIC, para dezembro de 2021, o consenso de mercado novamente 54 
passou a considerar uma taxa Selic relativamente maior, de 3,50% para os atuais 4,00%. em relação às 55 
quatro últimas semanas. Há oito semanas, se esperava a Selic em 3,25% e a doze semanas 3,00% para 56 



 
 

o final de 2021. Para o final de 2022 também houve ajuste para cima, de 5,00% para 5,50%. A alta na 57 
expectativa inflacionária vem pressionando para cima a previsão de alta para a Selic e promovendo 58 
abertura na Estrutura de Juros Futuros. As projeções para 2023 e 2024 foram mantidas em 6,00%. 59 
Sobre o PIB ao final de 2021, houve novamente um ajuste para baixo, de 3,47% para 3,26% em 60 
relação há quatro semanas. Há oito semanas essa mesma projeção estava em 3,50%. Para o final de 61 
2022 também houve queda, de 2,50% para 2,48%. Para 2023 e 2024 as estimativas foram mantidas em 62 
2,50%. Quanto ao dólar, olhando para a expectativa de mercado, a cotação do dólar para o final de 63 
2021 também foi elevada, de R$ 5,01 para R$ 5,15, em relação às últimas quatro semanas. Da mesma 64 
forma, para o final de 2022 (de R$ 5,00 para R$ 5,13), 2023 (de R$ 4,86 para R$ 5,00) e 2024 (de R$ 65 
4,90 para R$ 5,00), as expectativas para o câmbio também foram majoradas. 3) Evolução do 66 
orçamento e fluxo de caixa; a receita total no mês de fevereiro de 2021 foi de R$ 3.834.304,84 (Três 67 
milhões oitocentos e trinta e quatro mil trezentos e quatro reais e oitenta quatro centavos), sendo 68 
contribuições do servidor ativo e aposentados R$ 1.642.563,18 (Um milhão seiscentos e quarenta e 69 
dois mil quinhentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). A receita patronal R$ 2.401.287,68 70 
(Dois milhões quatrocentos e um mil duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Os 71 
rendimentos de aplicação no mês de fevereiro foram de R$ -3.050.590,41 (Três milhões cinquenta mil 72 
quinhentos e noventa reais e quarenta e um centavos negativos). Na avaliação do Comitê de 73 
Investimentos o retorno negativo na Renda Fixa no mês está relacionado aos desdobramentos políticos 74 
e econômicos, que contribuíram com a piora na confiança dos investidores levando a uma abertura das 75 
taxas praticadas nos títulos públicos com vencimentos intermediários e longos. Na renda variável, os 76 
Fundos em sua grande maioria, tiveram o segundo mês de queda no ano, acompanhando a forte 77 
realização observada no índice Ibovespa.  O repasse da Compensação Previdência após o ajuste do 78 
Sistema COMPREV competência de dezembro/2020 foi de R$ 355.022,70 (Trezentos e cinquenta e 79 
cinco mil vinte e dois reais e setenta centavos), outras receitas R$ 12.391,89 (Doze mil trezentos e 80 
noventa e um reais e oitenta e nove centavos) e aporte para cobertura do déficit atuarial R$ 81 
2.470.929,80 (Dois milhões quatrocentos e setenta mil novecentos e vinte nove reais e oitenta 82 
centavos). Em relação às despesas a folha de pagamento do mês de fevereiro dos aposentados e 83 
pensionistas foi de R$ 4.762.310,49 (Quatro milhões setecentos e sessenta e dois mil trezentos e dez 84 
reais e quarenta e nove centavos). Quanto as despesas com COMPREV, a Diretora do TOLEDOPREV 85 
destacou que devido a mudança de sistema, foram identificadas pelo novo Sistema pagamentos a 86 
maior, compensados nesta competência. Seguindo análise observa-se uma variação patrimonial de R$ 87 
-930.057,65 (Novecentos e trinta mil cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos negativos). Em 88 
29 de janeiro de 2021 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era de R$ 392.513.340,02 (Trezentos e 89 
noventa e dois milhões quinhentos e treze mil trezentos e quarenta reais e dois centavos) passando 90 
para R$ 391.583.282,37 (Trezentos e noventa e um milhões quinhentos e oitenta e três mil duzentos e 91 
oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) ao final de fevereiro, uma variação de aproximadamente -92 
0,24%. 4) Desempenho dos investimentos no mês de fevereiro de 2021; os fundos da carteira de 93 
investimentos do TOLEDOPREV no mês de fevereiro apresentaram retornos positivos e negativos, na 94 
renda fixa, o destaque positivo foi o FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 95 
com retorno de 0,08% e o destaque negativo foi o FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS 96 
PÚBLICOS RF LP com retorno de -2,35%, na renda variável de modo geral os Fundos apresentaram 97 
retornos negativos o fundo que apresentou maior retorno negativo foi o FIA CAIXA CONSTRUÇÃO 98 
CIVIL com -10,15% seguido pelo FIA CAIXA CONSUMO com -5,36. Considerando que os fundos 99 
em destaque negativo no mês, estão atrelados direta ou indiretamente aos setores de consumo e 100 
construção civil, dado o resultado nos últimos 12 meses, período em que o TOLDOPREV possui 101 
investimentos nos referidos fundos, foi solicitado a Empresa de Consultoria Financeira analise quanto 102 
a viabilidade de resgate e alocação em nova estratégia. A análise apresentada pela consultoria é parte 103 
integrante desta ATA (Anexo Relatório de Investimentos TOLEDOPREV fevereiro/2021). O 104 
Destaque positivo do mês na renda variável foi o CAIXA BOLSA AMERICANA FI 105 
MULTIMERCADO LP com retorno de 2,70% e no seguimento de investimento no exterior, o FIA 106 
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I com retorno de 3,55% no mês. Em relação ao percentual 107 
da carteira investido nos fundos a maior participação esta no Fundo Caixa FIC Brasil Gestão 108 
Estratégica que concentra 17,03% seguido do Caixa FI Brasil IMA-B com 15,66%. Observa-se que os 109 
investimentos estão aderentes a Política de Investimentos do TOLEDOPREV 2021 e obedecem aos 110 
limites estabelecidos pela resolução do CMN 3922/2010. A rentabilidade consolidada do mês de 111 
fevereiro foi de R$ -3.050.590,41 (Três milhões cinquenta mil quinhentos e noventa reais e quarenta e 112 



 
 

um centavos negativos), com retorno na renda fixa de R$ -2.710.048,96 (Dois milhões setecentos e 113 
dez mil quarenta e oito reais e noventa e seis centavos negativos), na renda variável R$ -638.151,50 114 
(Seiscentos e trinta e oito mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos negativos) e 115 
investimentos no exterior R$ 297.610,05 (Duzentos e noventa e sete mil seiscentos e dez reais e cinco 116 
centavos). A rentabilidade da carteira no mês de fevereiro foi de -0,77% frente a uma meta atuarial de 117 
1,20%, uma diferença de -1,97%. No acumulado do ano a rentabilidade da carteira foi de -1,12% 118 
enquanto a meta atuarial (INPC+5,42%a.a) foi de 1,90%, uma diferença de -3,02%.  5) Análise e 119 
aprovação de aplicação de recursos: provenientes da compensação previdenciária competência 120 
janeiro/2021 e valor repassado pela CEF referente a parcela do Contrato da Folha de 121 
Pagamento; após as considerações apresentadas pelos membros do Comitê de Investimentos, e 122 
consenso dos presentes foi aprovado por unanimidade as seguintes operações: a) na conta 494-0 123 
aplicação no valor de R$ 363.674,09 (Trezentos e sessenta e três mil seiscentos e setenta e quatro reais 124 
e nove centavos) no Fundo CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ 30.068.224/0001-125 
04 provenientes da Compensação Previdenciária competência janeiro/2021; b) na conta 492-4 126 
aplicação no valor de R$ 12.440,78 (Doze mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos 127 
no Fundo FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71 proveniente de valor 128 
repassado pela Caixa Econômica Federal referente parcela do Contrato da Folha de Pagamento dos 129 
aposentados e pensionistas. 6) Aprovar alteração na Política de Investimentos 2021; seguindo a 130 
reunião a Diretora do TOLEDOPREV, passou a apresentar a alteração na Política de Investimentos, 131 
conforme encaminhado na reunião do último dia quatro de março, com a inclusão da possibilidade de 132 
investimentos enquadrados no Art. 9º inciso II da Resolução 3922/2010. A proposta de alteração trata 133 
da estratégia de alocação no segmento Investimentos no Exterior de redução de 6,00% para 3,00% na 134 
estratégia de alocação do ativo Fundo de Ações BDR Nível 1 – Art. 9º-A, III da Resolução 3922/2010 135 
e inclusão de estratégia para alocação inicial de até 3% no ativo Fundo de Investimento – Sufixo 136 
Investimento no Exterior – Art. 9º-A, II do mesmo segmento, o limite inferior e superior de alocação 137 
para os ativos foi fixada em 0% e 10% respectivamente de acordo com limites da Resolução do CMN 138 
3922/2010. A alteração na PI 2021 faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos 139 
com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. E atende ao diagnóstico do Estudo de ALM de 140 
aumentar a alocação no segmento de Investimento no Exterior. A alteração da PI 2021 foi aprovada 141 
por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos. 7) Emissão de parecer referente a 142 
Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV no mês de fevereiro/2021; após análise dos 143 
relatórios foi emitido o Parecer para encaminhar ao Conselho Fiscal acompanhado do relatório 144 
financeiro das receitas e despesas, fluxo de caixa e extrato consolidado de ativos emitido pela 145 
Consultoria. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, 146 
Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. 147 
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Mês

Contribuição do 

Servidor 

Ativos/Aposentados

Contribuição 

Patronal

Rendimento de 

Aplicação

Compensação 

Previdenciária
Outras  receitas

Aporte para cobertura 

do déficit atuarial- 

Municipio

Aporte para cobertura 

do déficit atuarial - 

Câmara

Taxa de administração Total Geral

JANEIRO 61.628,67 30.351,15 -1.401.705,99 0,00 20.620,99 2.439.825,12 31.104,68 1.000,00 1.182.824,62

FEVEREIRO 1.642.563,18 2.401.287,68 -3.050.590,41 355.022,70 12.391,89 2.439.825,12 31.104,68 2.700,00 3.834.304,84

MARÇO 0,00

ABRIL 0,00

MAIO 0,00

JUNHO 0,00

JULHO 0,00

AGOSTO 0,00

SETEMBRO 0,00

OUTUBRO 0,00

NOVEMBRO 0,00

DEZEMBRO 0,00

TOTAL 1.704.191,85 2.431.638,83 -4.452.296,40 355.022,70 33.012,88 4.879.650,24 62.209,36 3.700,00 5.017.129,46

Mês Aposentadorias Pensões Salário maternidade Auxilio doença
Compensação 

Previdenciári ao RGPS

Despesas 

administrativas
Total Geral

JANEIRO 4.372.656,59 352.654,48 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 4.726.311,07

FEVEREIRO 4.407.281,10 355.029,39 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 4.765.010,49

MARÇO 0,00

ABRIL 0,00

MAIO 0,00

JUNHO 0,00

JULHO 0,00

AGOSTO 0,00

SETEMBRO 0,00

OUTUBRO 0,00

NOVEMBRO 0,00

DEZEMBRO 0,00

TOTAL 8.779.937,69 707.683,87 0,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 9.491.321,56

Servidores Ativo                                 3.227 171.510,45

Servidores inativos 1.087                                395.885.964,02            391.411.771,92            

Pensionista                                    154 391.583.282,37Saldo Bancário atual em 29/02/2021

Saldo Consignações  saldo em 29/02/2021

Receitas e Despesas -Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV

 Receita 2021

Despesas 2021

Investimentos e, aplicações  em 29/02/2021Saldo de Investimentos   , aplicações   em 31/12/2020
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RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
TOLEDOPREV

FEVEREIRO/2021



TOLEDOPREV - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo analisar e apresentar as principais características e impressões
referentes à carteira de investimentos TOLEDOPREV, conforme solicitação do cliente, na
intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da carteira de investimentos.

Essa análise será dividida em cinco partes, que contemplará toda a contextualização da
demanda, cenário para investimentos, indicadores, a carteira TOLEDOPREV e uma conclusão.

Essa análise não apresentará sugestão de fundos de investimento ou outro produto, por
configurar um possível conflito de interesse.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e
fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em
informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as
opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não
representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos
financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 17.02.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não
autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito
obrigado,

Equipe LDB Empresas.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Demanda efetuada através do sistema LDB, em 02.02.2021, feita pela senhora Roseli Fabris Dalla
Costa, Diretora-Executiva do TOLEDOPREV, como segue reproduzida abaixo:

“Considerando que os fundos incluídos nesta análise, estão atrelados direta ou indiretamente 
aos setores de consumo e construção civil, dado o resultado nos últimos 12 meses, período em 
que o TOLDOPREV possui investimentos nos referidos fundos, solicitamos analisar a viabilidade 
de resgate e alocação em nova estratégia.”

2. CENÁRIO DE INVESTIMENTOS EM JANEIRO DE 2021

Pelo mundo afora, e considerando os principais eventos sanitários, políticos e de mercado, o
mês de janeiro trouxe quatro importantes destaques: (i) o avanço dos programas de vacinação e
a continuidade da corrida entre as fabricantes de vacinas, (ii) as novas mutações de cepas do
corona vírus ao longo do globo, (iii) o resultado da eleição para o senado americano no estado
da Georgia, com desfecho favorável para o governo Biden, e, (iv) movimentos deliberadamente
extremados no mercado acionário americano, causados por investidores do varejo em
determinados ativos financeiros de menor volume, implicando em grandes perdas para alguns
grandes fundos de investimentos norte americanos e baixa nos principais índices acionários
americanos.

Em relação à evolução da pandemia, positivamente vimos que o ritmo de vacinação acelerou em
alguns países, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, indicando que suas metas de
vacinação tendem a ser atingidas. Adicionalmente, nos EUA o número de novos casos de
contágio apresentou relevante queda no mês, possibilitando que alguns estados iniciassem a
redução de medidas restritivas. Do lado negativo, o ritmo de vacinação segue lento em alguns
países da Europa, onde se enfrenta problemas na produção e na distribuição de vacinas. Além
disso, as novas cepas do vírus têm pressionado sistemas de saúde no continente e em outros
países ao redor do globo, demandado duras medidas restritivas, mesmo em países que já estão
em processo acelerado de vacinação. A expectativa inicial é de que essas novas cepas
representem maior risco apenas no curto prazo, caso se confirmem alguns estudos preliminares
feitos em laboratórios, sugerindo que as vacinas continuarão protegendo contra as mesmas,
mesmo que com eventual perda de eficácia.

De forma recorrente e positiva, mesmo com os avanços de programas de vacinação, os
principais governos e bancos centrais continuam sinalizando que serão cautelosos na retirada
dos estímulos, em benefício da atividade econômica.
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Como destaque no campo político internacional, a vitória dos candidatos democratas, Raphael
Warnock e Jon Ossoff, na eleição para o senado no estado da Georgia, acabou alterando o
balanço de forças no poder legislativo americano, em prol do governo Biden. Contando com
maioria democrata nas duas casas legislativas, é esperado que haja um aumento da propensão
para novos gastos, com possível aprovação de novos pacotes fiscais, além do retorno de algumas
regulações extintas pelo governo anterior e potencial aumentos de impostos.

Falando sobre o mercado acionário internacional, em especial do americano, na última semana
de janeiro movimentos deliberadamente altistas ocorreram em determinadas ações de menor
volume, tais como as das empresas GameStop e da AMC Entertainment, causando perdas
relevantes para alguns grandes fundos de investimentos americanos, que apostavam na queda
desses papéis, com queda generalizada nos principais índices acionários americanos.
Respectivamente, as ações da GameStop e da AMC Entertainment tiveram altas um pouco
superiores à 1.600% e 500% no mês de janeiro. Especulasse que esse evento tenha ocorrido a
partir da ação coordenada de investidores individuais no mercado americano, que, por sua vez,
demandam uma maior atenção devido ao potencial de propagação do choque através de uma
redução forçada de outros ativos contidos em suas carteiras.

Por aqui e a reboque desse evento, após forte alta, também diante de suposta tentativa de
simular o movimento ocorrido nos EUA, as ações do IRB Brasil Re (empresa de resseguro) caíram
6,13%, depois de uma arrancada de quase 18% no dia anterior, em 28.01.2021. O papel chegou
a ter negociações interrompidas ao menos oito vezes, segundo a B3, com o objetivo de reduzir a
volatilidade do papel. Especulasse que esse evento também tenha sido causado por um
movimento coletivo e coordenado via redes sociais por pequenos investidores brasileiros.
Similar ao ocorrido lá fora, o evento isolado está sendo investigado pela CVM, que
eventualmente poderá acionar o Ministério Público Federal para a devida atuação na esfera
penal.

Antes disso, os mercados locais já apresentavam performances ruins no mês, em meio ao
contínuo ruído político e ao aumento da chance de prorrogação dos pacotes de estímulos,
devido à piora do quadro sanitário.

Sobre os efeitos da pandemia no Brasil, o quadro sanitário continuou piorando ao longo de
janeiro, com destaque negativo para a cidade de Manaus, que novamente viu seu sistema de
saúde entrar em colapso. É altamente provável que essa piora esteja diretamente relacionada à
disseminação de uma nova cepa do vírus, inicialmente encontrada em Manaus, o que
representa um sério risco, caso essa se torne a cepa predominante nas demais regiões. Caso o
quadro sanitário venha a apresentar piora, é de se esperar que aumente a pressão por mais
auxílios emergenciais, apesar da atual postura enfática do governo federal em defesa da
disciplina fiscal e do teto de gastos.
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No cenário econômico, refletido pelo Relatório Focus do Banco Central, o principal destaque foi
a revisão altista das expectativas de inflação para este ano, devido preponderantemente à
elevação no preço de algumas commodities e à pressão inflacionária de serviços, que vem
caminhando em patamar um pouco mais elevado. Levando esse aumento em consideração, o
Copom retirou seu forward guidance, indicando que o esperado início do ciclo de altas está
próximo.

Além disso, em sua última ata, o Copom sinalizou a vontade de reduzir o grau de estímulo
monetário extraordinariamente elevado, a partir da normalização da atividade econômica. Vale
comentar aqui que, a partir de 09.02.2021, após a divulgação do IPCA de janeiro pelo IBGE, com
alta de 0,25%, abaixo das estimativas de mercado (0,31%) e da previsão de curto prazo do Banco
Central em seu relatório trimestral (0,27%), o Copom pode cogitar a revisão desse movimento,
imprimindo um compasso maior de espera, sendo mais um ponto de atenção.

No cenário político, o foco seguiu em torno das eleições da presidência da Câmara e do Senado.
Com a vitória dos candidatos apoiados pelo governo, o mercado espera por um cenário de
melhor governabilidade à frente, facilitando o andamento da agenda de importantes reformas
para o país, em especial as aguardadas reformas tributária e a administrativa, dentre outras.

Por isso, entendemos que seja prudencial o monitoramento contínuo dos desdobramentos
políticos , econômicos e sanitários no ambiente local.

Assim, em janeiro e aqui no Brasil, a combinação desses eventos trouxe em alguma medida
impactos negativos tanto para o mercado de renda fixa, em especial para ativos mais longos e
atrelados à inflação (CDI: + 0,15%; IMA-B 5+: -1,69%), quanto em ativos de renda variável
(Ibovespa: -3,32%). A provável debandada do investidor estrangeiro ajudou a pressionar a
cotação do dólar frente ao real, que observou forte alta (Dólar: +5,37%). Turbinados pela alta do
dólar, e considerando os principais índices de referência local para investimentos no exterior, o
MSCI ACWI rendeu +4,82% e o S&P 500 rendeu +4,20% em moeda local. Se considerarmos esses
dois índices na moeda original, em dólar e pela ótica do investidor estrangeiro, os retornos
foram negativos em janeiro (MSCI ACWI: -0,52%; S&P 500: -1,11%).
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3. EXPECTATIVAS DE MERCADO

3.1. BOLETIM FOCUS

Relatório Focus de 05.02.2021. Fonte: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus

3.2. DINÂMICA DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO

Inflação (IPCA): A Inflação projetada pelo último Boletim Focus para o final 2021 está em 3,60%,
acima dos 3,34% esperados há quatro semanas. Para o final de 2022 a expectativa de mercado
apresentou uma ligeira queda, de 3,50% para 3,49%. Para o final de 2023 e 2024 se espera o
IPCA em 3,25%.

SELIC: Para dezembro de 2021, o consenso de mercado novamente passou a considerar uma
taxa Selic relativamente maior, de 3,25% para os atuais 3,50%. Há oito semanas, se esperava a
Selic em 3,00% para o final de 2021. Ainda assim, com esse view mais altista, considerando o
IPCA esperado para o final de 2021, e a exemplo do final de 2020, novamente projeta-se taxa de
juros real negativa para o final do período, privilegiando-se a atividade econômica. Para o final
de 2022 também houve ajuste para cima, de 4,75% para 5,00%. As projeções para 2023 e 2024
foram mantidas em 6,00%.

PIB: Sobre o PIB ao final de 2021, houve um ajuste para baixo, de 3,50% para 3,47% em relação
ao último relatório. De qualquer forma, há quatro semanas se esperava um PIB ainda menor, de
3,41%, não representando necessariamente uma tendência de queda. Para o final de 2022, 2023
e 2024 as estimativas foram mantidas em 2,50%.

Câmbio - Dólar: Olhando para a expectativa de mercado, a cotação do dólar para o final de 2021
voltou a ser estimada com ligeira alta, de R$ 5,00 para R$ 5,01. Para o final de 2022, com alta um
pouco mais expressiva, se espera o dólar a R$ 5,00, ante os R$ 4,90 esperados há quatro
semanas. Já para o final de 2023 se 2024 se espera o dólar em R$ 4,86 e R$ 4,90,
respectivamente.
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4. POSIÇÃO DA CARTEIRA DO TOLEDOPREV EM 29.01.2021

4.1 ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR CLASSES DE ATIVOS

Segue abaixo a Carteira do Instituto, com PL total de R$ 392.310.372,89 em 29.01.2021:

4.2 ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA POR CLASSES DE ATIVOS

Segue abaixo as estratégias (fatores de risco) utilizados pela Carteira TOLEDOPREV em
29.01.2021:
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4.3 POSIÇÃO DE ATIVOS E ENQUADRAMENTO

Segue abaixo a Posição de Ativos e Enquadramento do Instituto, com PL total de R$
392.310.372,89 em 29.01.2021:
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4.4 PERFORMANCE DOS FUNDOS ALOCADOS
Segue abaixo a Performance dos fundos contidos na Carteira TOLEDOPREV para diversos
períodos:
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4.5 PERFORMANCE DE INDEXADORES
Segue abaixo a Performance de alguns Indexadores para diversos períodos:
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5. ALOCAÇÃO E CONCLUSÃO

Nesse processo de alocação de investimentos, devemos, prioritariamente, evitar subjetividade e
processos emotivos na alocação de recursos.

Primeiramente, deve-se entender todas as necessidades do RPPS, buscando conhecer
previamente o comportamento do seu passivo atuarial, tolerância ao risco e demais fatores
relevantes.

Comparando a alocação efetiva da Carteira TOLEDOPREV com a Carteira Objetivo, dada pela
Política de Investimentos, ambas apresentadas com destaque no Item 4.1, observamos que a
carteira está com alta exposição em ativos de Renda Fixa (+13,88%) e baixa exposição em ativos
de Renda Variável (-7,82%), Investimentos Estruturados (-2,19%) e Investimentos no Exterior
(-3,86%), havendo espaço no orçamento de risco para uma possível busca por maior potencial
de retorno, em linha com as expectativas de mercado e com a própria Política de Investimentos.

Sobre os fundos de ações para eventual desinvestimento, FIA CAIXA CONSUMO e FIA CAIXA
CONSTRUÇÃO CIVIL, com performances ruins nos últimos 12 meses, -5,14% e -33,20%
respectivamente, é importante ressaltar que os setores de Consumo e em especial o de
Construção Civil são conceitualmente alguns dos setores mais impactados pela ocorrência de
cenários econômicos desfavoráveis.

De forma mais intensa, observamos certo pânico e cenários estressados a partir do evento
Covid-19 e seus desdobramentos adversos ao longo do globo, tanto sanitários quanto
econômicos, mais notadamente a partir de meados de fevereiro de 2020. Como referência, e
considerando o ´”período de recuperação”, a partir de 23/03/2020, os fundos renderam
+56,92% e +36,01%, respetivamente, abaixo do Ibovespa (+71,57%) e do Índice de Consumo
(+59,36%).

Considerando isoladamente o FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, e na ausência de um benchmark
mais aderente, o seu Índice Beta em relação ao Ibovespa no “período de recuperação” foi de
1,37. Teoricamente, um Índice Beta maior que 1, significa que quando o Benchmark sobe, o ativo
tende a subir mais, quando o Benchmark cai, o ativo tende a cair mais, apresentando assim
maior potencial de risco e retorno em relação ao benchmark.

Outro ponto importante, face à volatilidade de curto prazo, investimentos em renda variável
demandam um horizonte de investimento de longo prazo para que a taxa de retorno esperada
esteja alinhada com os riscos específicos do negócio e a maturação de investimentos e projetos
por parte das empresas investidas. Sobre horizonte de tempo, identificamos que ambos os
fundos tiveram data início de investimentos por parte do TOLEDOPREV relativamente recente,
em 09/01/2020, pouco antes da queda inesperada e generalizada dos mercados.
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Ainda que de forma lenta e gradativa, existe a expectativa de mercado de que haja uma
recuperação da economia brasileira, que certamente beneficiará também os setores de consumo
e de construção civil, também negativamente impactados, havendo a possibilidade de
recuperação de perdas, em especial com o FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Isso posto, sugerimos para uma melhor avaliação do possível desinvestimento, que, na qualidade
de cotista, o TOLEDOPREV entre em contato com o gestor do fundo ou com o distribuidor, a fim
de ter muito claro todos os fatores que contribuíram negativamente para a má performance
durante o período de investimento, e, em especial o cenário e a expectativa de recuperação
para esses mesmos fundos, sob o risco de resgate parcial ou total.

De acordo com as projeções macroenômicas apresentadas no Item 3, pela ótica do ativo,
entendemos que há a necessidade “compulsória” de assunção de risco por parte dos
investidores institucionais para o atingimento de suas respectivas metas atuariais. Assim, após a
adoção dos devidos critérios técnicos para a definição de macro alocação de ativos, e de posse
da seleção criteriosa de gestores e de produtos de investimentos, com boa diversificação na
alocação, e, investimentos escalonados ao longo do tempo, as estratégias novamente deveriam
considerar, em alguma proporção, o alongamento de duration, observar produtos estruturados,
eventualmente aumentar exposição em renda variável e considerar seriamente a possibilidade
de alocação em produtos de “investimento no exterior”.

Para uma alocação mais eficiente, com indicação mais precisa de fatores de risco, é necessária a
realização do estudo de ALM (Asset Liability Management) em bases anuais. Esse estudo,
previsto inclusive no manual técnico do Pró-Gestão, editado pela SPREV-ME, é realizado para
identificar a alocação ideal dos ativos, tendo em vista o passivo atuarial e a necessidade de
rentabilização desses ativos (meta atuarial), de forma a neutralizar um "descasamento" entre as
taxas de crescimento do ativo (investimento) e do passivo atuarial (fluxo de pagamento de
benefícios futuros).
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PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 
MÊS: FEVEREIRO/2021 

 
O Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos 
Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunido ordinariamente no dia 15 de março de 
2021, apresenta anexo o relatório financeiro das receitas e despesas, fluxo de caixa, relatório de 
acompanhamento de rentabilidade e riscos da carteira de investimentos, relatório de análise para 
possível desinvestimento em fundos de Ações do setor de Consumo e de Construção Civil. 
 
A carteira de investimentos do TOLEDOPREV reflete as decisões de investimentos e alocações 
deliberadas no mês de fevereiro/2021, que foram devidamente fundamentadas nos APRs e 
registradas nas atas de reunião do Comitê. Os investimentos estão aderentes à Política de 
Investimentos do TOLEDOPREV de 2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 
3.922/2010. 
 
Na análise do Cenário Macroeconômico observa-se que, nas economias centrais, a evolução do 
processo de imunização associado à perspectiva de manutenção do atual nível de acomodação 
monetária e de avanço de medidas de estímulo fiscal extraordinário nos EUA reforçam a 
percepção de um cenário positivo para a atividade econômica. Em fevereiro o Ibovespa caiu 
4,4%, acumulando desvalorização de 7,5% no ano. Apesar da pequena alta da bolsa americana 
(S&P) de 2,6%, houve uma piora da percepção local pelo agravamento da pandemia e dificuldade 
na retomada do crescimento, aliada a uma ingerência política e morosidade no andamento das 
reformas. Em relação a nossa exposição, aumentamos um pouco mais o hedge da carteira, no 
segmento de investimentos no exterior descorrelacionando do risco Brasil. Os fundos de renda 
variável locais, em sua grande maioria, tiveram o segundo mês de queda no ano, acompanhando a 
forte realização observada no índice Ibovespa. Fevereiro trouxe impacto negativo também para os 
Fundos de Renda Fixa. Em função dos desdobramentos políticos e econômicos, a piora na 
confiança dos investidores levou a uma abertura das taxas praticadas nos títulos com vencimentos 
intermediários e longos.  
 
Neste cenário, o Comitê de Investimentos deliberou pelo seguinte indicativo de alocação dos 
recursos: 
 
a) RENDA FIXA: Com um olhar prospectivo sobre o mercado local de juros, seguimos 
cautelosos com relação à tomada de risco, em especial nos vencimentos longos. 
Conjunturalmente, ainda preferimos posições indexadas à inflação, por se beneficiarem do 
carrego desses papéis em um contexto de IPCA ainda elevado vs CDI no menor patamar histórico. 
Entretanto, ao longo dos próximos meses, essa situação poderá mudar, tanto pelo início da 
normalização da SELIC, como por uma possível desaceleração da inflação. 
 
b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): Prospectivamente, os analistas de mercado permanecem 
com visão positiva para a bolsa local. Acreditamos que os novos pacotes de estímulos a serem 
aprovados nos EUA, taxas de juros nas mínimas históricas e alta liquidez global continuarão 
dando suporte para a valorização dos ativos de risco. Além disso, a bolsa brasileira, em dólares, 
segue entre as mais descontadas do mundo, o que representa uma grande oportunidade à 
investidores estrangeiros em busca de potenciais maiores retornos. No cenário doméstico espera-
se que com o avanço da vacinação e ações em prol da recuperação da atividade econômica global, 
países emergentes, fortes no comércio internacional de commodities, poderão se beneficiar deste 
ciclo de crescimento, como é o caso do Brasil. 
 
c) EXTERIOR: Em cenário de taxa de câmbio elevada, aplicações no segmento “Exterior” 
podem funcionar como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o 
mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o 



 
correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos. Neste 
sentido estamos aprovando alteração na PI 2021 no segmento de investimentos no exterior. 
Possibilitando assim uma maior diversificação da carteira de investimentos do TOLEDOPREV. 
 
Em relação aos critérios e limites, os investimentos estão aderentes à Política de Investimentos do 
TOLEDOPREV para o ano de 2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922 
de 2010 e suas alterações. 
 
Segue para aprovação do Conselho Fiscal. 
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