
 
ATA Nº 025/2022 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 1 
INVESTIMENTOS 2 
Ao primeiro dia do mês de setembro de 2022, às oito horas e trinta minutos, na Sala de reuniões 3 
do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo 4 
Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos 5 
do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, 6 
nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião extraordinária, 7 
presentes Jaldir Anholeto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da 8 
Silva. Participou como convidado o Conselheiro Fiscal Valdecir Neumann. A reunião teve 9 
como pauta: 1) Credenciamento: Analisar o Fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana 10 
FIM CNPJ 44.602.881/0001-96; 2) Aprovar proposta de Alocação. 1) A Coordenadora e 11 
Gestora de Recursos do TOLEDOPREV Roseli, iniciou os trabalhos informando que o objetivo 12 
da reunião será analisar a estratégia e os parâmetros do fundo da gestora Rio Bravo 13 
Investimentos, bem como decidir pelo credenciamento e proposta de alocação. Informou que o 14 
material de divulgação contendo a estratégia e os parâmetros do Produto foi previamente 15 
encaminhado através do Grupo de WhatsApp aos membros do Comitê de Investimentos para 16 
análise. Com intuito de auxiliar na análise da estratégia do Fundo Rio Bravo Proteção Bolsa 17 
Americana, foi convidado para participar da reunião de forma remota o Sr. Daniel Sandoval da 18 
Rio Bravo Investimentos, para explicar a estratégia aos membros do Comitê de Investimentos. 19 
Durante a apresentação Daniel destacou que a diversificação internacional é uma ferramenta 20 
poderosa na gestão de risco de um portfólio. Ressaltou que o Fundo está adequado ao perfil da 21 
carteira do RPPS, por dois motivos, primeiro em relação a política e estratégia de investimentos 22 
de longo prazo do RPPS, pois ativos internacionais na carteira trazem o importante benefício 23 
de diversificação para o portfólio tornando-o mais eficiente. Outro motivo está relacionado a 24 
questões conjunturais. Ainda se observa momentos de volatilidade e incertezas, devido o 25 
aumento da taxa de juros nos países desenvolvidos, o que impacta em crescimento e 26 
consequentemente nos mercados acionários. O agravamento das incertezas por questões macros 27 
como a guerra, política de zero Covid da China, e mais recentemente a tensão entre China e 28 
Taiwan, além das recentes declarações do Presidente do FED que deixou o mercado apreensivo 29 
em relação ao ritmo de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e a consequência disso foi 30 
uma alta volatilidade, e o S&P performando negativo no ano. Mesmo tendo performado 31 
positivo recentemente, as perspectivas não são tão boas como foi em 2020 e 2021.  O Fundo 32 
em análise tem uma função tática no portfólio do RPPS que é manter exposição a um ativo 33 
internacional essencial para a carteira, acompanhando a alta desse ativo (não deixa de ganhar 34 
se o ativo subir), ao mesmo tempo em que traz uma proteção para a carteira na medida em que, 35 
mesmo que o índice apresente variação negativa no período, há retorno positivo para o 36 
investidor. Dessa forma, o fundo agrega um componente de proteção na carteira sem deixar de 37 
estar exposta a ativos internacionais e sem comprometer a rentabilidade em caso de variação 38 
positiva do S&P. O produto tem um componente estratégico que é a diversificação internacional 39 
e tem uma questão tática que é estar encaixado na conjuntura atual, ou seja, o fundo vai entregar 40 
resultado sempre, a rentabilidade é sempre maior que 10% bruta, e caso tenha uma queda 41 
expressiva do S&P ainda vai entregar um retorno de 20,15% que está em linha com a meta 42 
atuarial para o período da operação que é de até 25 meses. Encerrada a apresentação, os 43 
membros do Comitê de Investimentos, seguiram com as discussões técnicas concluindo que os 44 
parâmetros da operação estão condizentes com horizonte de investimento de longo prazo e 45 
necessidade de manter ativos internacionais na carteira como forma de diversificação na busca 46 
por retorno em linha com a meta atuarial. Que a inclusão desse tipo de ativo na carteira do 47 
ToledoPrev que já possui uma exposição direcional em S&P tem um efeito de proteção, sem 48 
comprometer o resultado da carteira no caso de valorização do índice. APROVADO por 49 
unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos o credenciamento do Fundo Rio Bravo 50 
Proteção Bolsa Americana FIM CNPJ 44.602.881/0001-96. 2) Ato contínuo passou-se a 51 
analisar proposta de alocação no Fundo Rio Bravo Proteção Bolsa Americana FIM. Roseli 52 



 
esclareceu que a Resolução 4.963/2021 estabelece limite de 10% para o segmento de Fundos 53 
Multimercado, que hoje os investimentos neste segmento representam 7,19% da carteira total. 54 
A proposta apresentada visa a realocação de ativos dentro da própria estratégia, de forma a 55 
reduzir a exposição no Fundo Caixa Bolsa Americana FI Multimercado que neste ano vem 56 
apresentando forte volatilidade. Roseli ressaltou que a movimentação não trará prejuízo para a 57 
carteira, pois trata-se de recursos investidos em 2020 e 2021 período de excelente performance 58 
do Fundo Bolsa Americana. Destacou que os resgates são realizados levando-se em conta o 59 
valor da cota inicial em relação ao valor da cota de referência no dia da solicitação do resgate. 60 
Entretanto a Cota de resgate é dada em D0/D1, podendo variar para mais ou para menos. Após 61 
as discussões e considerações entre os membros do Comitê de Investimentos, foi APROVADO 62 
por unanimidade as seguintes operações: a) Resgate na conta 708-7 do Fundo Caixa Bolsa 63 
Americana FI Multimercado LP CNPJ 30.036.235/0001-02 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez 64 
milhões de reais) com aplicação concomitante no Rio Bravo Proteção Bolsa Americana FIM 65 
CNPJ 44.602.881/0001-96. Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata 66 
foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada pelos 67 
presentes� 68 
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Diversificação Internacional

IBOVESPA CDI IMA-B S&P500 BRL S&P500 USD

A diversificação em ativos internacionais é uma ferramenta poderosa na gestão de risco de um portfólio, pois
esses ativos respondem de maneiras distintas aos movimentos de mercado, tornando o portfólio mais eficiente

IBOVESPA 1,00 -0,01 0,56 0,12 0,56

CDI 1,00 0,03 -0,02 -0,01

IMAB 1,00 -0,14 0,28

S&P500 BRL 1,00 0,54

S&P500 USD 1,00

Rentabilidade Benchmarks
2014 - 2021

Matriz de Correlação
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Inflação persistente
Crescimento global “em cheque” 

Guerra como catalizador da incerteza
Sinais contraditórios da China;

Mercados reagem (mal) ao receio de recessão

S&P Nasdaq Dow Jones MSCI Euro Stoxx 50

-20,58% -29,51% -15,31% -19,96% -23,64%

Contexto

*Período: 31/12/2021 a 30/06/2022
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Racional Proteção Bolsa Americana

Retorno positivo 
em qualquer 

cenário de 
mercado

Visão de 
Portfólio

Parâmetros 
Condizentes

Adequação ao 
Contexto

Produto 
estruturado 
levando em 

consideração a 
carteira dos RPPS

Parâmetros e 
condições 

adequados aos 
objetivos dos 

RPPS



Proteção Bolsa Americana Investir é evoluir. agosto225

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

R
en

ta
b

il
id

a
d

e 
E

sp
er

a
d

a

-60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

10% + 10,15% 10% + 10,15%

Variação S&P

No caso de 
atingimento 

das 2 barreiras, 
a rentabilidade 
esperada será

10% + 10,15% + 10,15%

O investidor terá seu capital investido garantido, com retorno mínimo de 10% qualquer que seja a variação do
Índice S&P

Resultados Esperados

*A rentabilidade esperada é bruta de custos e taxas
**Condições sujeitas a alterações até a abertura do fundo para captação

30%

40%

20%

Rio Bravo Proteção Bolsa Americana

50%
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A inclusão desse tipo de ativo em um portfólio que possui uma exposição direcional em S&P tem um efeito de
proteção , sem comprometer o resultado da carteira no caso de valorização do índice.

“Efeito Portfólio” Toledo

Variação 
negativa do 

S&P

Variação 
positiva do 

S&P

Alta 
expressiva do 

S&P
Data base: 05/2022

-30%

40%

50%

Posição
Atual

R$ 20 milhões

R$ 20 milhões

R$ 20 milhões

Variação 
S&P

Carteira Atual 

Resultado 
Carteira*

Retorno 
Carteira*

R$ 14 milhões -30%

40%

50%

Posição
Atual

Variação 
S&P

Carteira Protegida 

Resultado 
Carteira*

Retorno 
Carteira*

Ativos S&P

Ativos S&P

Ativos S&P

R$ 28 milhões

R$ 30 milhões

-30%

40%

50%

R$ 21 milhões 5%

45%

35%

R$ 29 milhões

R$ 27 milhões

R$ 10 milhões

Fundo Proteção

Resultado* 
Fundo Proteção

+40%

50%

20,15%

R$ 10 milhões

Fundo Proteção

R$ 10 milhões

Fundo Proteção

R$ 10 milhões

Ativos S&P

R$ 10 milhões

Ativos S&P

R$ 10 milhões

Ativos S&P

Considera alocação de 50% do Fundo ProteçãoConsidera última informação disponível DAIR

*Os resultados e retornos esperados são brutos
Condições sujeitas a alterações até a abertura do fundo para captação
Ativos S&P = Considera a variação, em pontos, o índice S&P sem variação cambial e antes de quaisquer taxas e custos
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Característica do Fundo

O objetivo do Fundo será acompanhar a variação do Índice S&P, com proteção do capital investido durante a
vigência da operação

Administrador BEM DTVM Ltda. (Grupo Bradesco)

Gestor Rio Bravo Investimentos Ltda.

Custódia e Controladoria Banco Bradesco S.A.

Aplicação Inicial R$ 50.000,00

Saldo Mínimo R$ 1.000,00

Movimentações R$ 1.000,00

Resgate Conversão D+1 / Crédito D+2

Carência
O FUNDO terá prazo de carência para resgate de até 25 (vinte e cinco) meses contados a 
partir do dia útil anterior ao início da “operação estruturada” (“Período de Carência”).

Taxa de Administração 1,20% a.a.

Taxa de Performance Não há

Início do Fundo Agosto de 2022

Classificação Fundo Multimercado

Enquadramento Resolução CMN 4.963, Art 10º Inciso I



Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B, 3o andar, CJ.32

04551-065, São Paulo - SP - Brasil

+55 11 3509 6600 | +55 11 2107 6600

Seu  
investimento 

tem poder.
FABIANA NANI

11 3509 6616
fabiana.nani@riobravo.com.br

DANIEL SANDOVAL

11 3509 6689
daniel.sandoval@riobravo.com.br

OUVIDORIA

0800 722 9910
ouvidoria@riobravo.com.br
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jx~{yp�g#mlppl#qjhg#ml#nqj�g#xn#~niqljin#mg#�g{lmg�il�#Âyl#Ã�#hgppyj#ykn#l�hgpj��g#mjil~jgxn{#lk#zÊ�#qlk#yk#
lÁljqg#ml#higql��gu#plk#~gkhigklqli#g#ilpy{qnmg#mn#~niqljin#xg#~npg#ml#�n{gij�n��g#mg#Çxmj~l�#P³X]dP_]#hgi#
yxnxjkjmnml#mgp#klkrigp#mg#�gkjqo#ml#�x�lpqjklxqgp#g#~ilmlx~jnklxqg#mg#̄°¥¤«#X§«#±¢̈²«#³¢«ª£́µ«#±«®̈#
P©£¢§¦̈¥̈ #̄[b#aR³¶#··̧¹TU̧ºº WTTT »¼¹̧#U¡#fqg#~gxqÇxyg#hnppgy�pl#n#nxn{jpni#highgpqn#ml#n{g~n��g#xg#̄°¥¤«#
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