
 

 

 

ATA Nº 09/2021 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS                                                 

DO CABOPREV 

 

No dia dezoito de maio de dois mil e vinte e um, realizou-se às dez horas a reunião 

extraordinária do Comitê de Investimentos do CABOPREV, por meio de conferência de 

videochamada na ferramenta Google Meet. Tendo como pauta o estudo dos fundos de 

investimento solicitado na última reunião ordinária do Comitê de Investimentos, que aconteceu 

virtualmente no dia 11 de maio. Na videoconferência, estiveram presentes os integrantes do Comitê: 

Ivanildo Germano, Rafael Carvalheira e Albérico Rodrigues. Também marcaram presença, o setor 

de atuária/investimentos do Instituto, representado por Antônio Sidrônio e Rodolpho Malafaia. De 

início, a equipe técnica da autarquia apresentou o estudo sobre o impacto dos riscos dos 

investimentos no superávit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com base no 

modelo de Markowitz (anexo a esta). O mencionado estudo possibilita a implementação de uma 

carteira de investimentos com determinada relação risco e retorno. O objetivo dessa avaliação 

somada à análise do Drawdown máximo das carteiras selecionadas para o estudo possibilita a 

projeção estatística do risco inerente às carteiras em análise. O drawdown Indica a maior 

porcentagem de queda do investimento depois que ele atinge seu valor máximo e quanto do 

patrimônio foi arriscado nesses picos de queda. Este risco é aplicado ao fluxo atuarial do instituto para 

mensurar o impacto e projetar o déficit ou superávit, dado o nível de risco escolhido.  Em seguida, 

Antônio Sidrônio apresentou as carteiras alternativas por Markowitz e o Drawdown dos últimos 5 

anos. No Período 04/01/2016 a 31/12/2020, foi analisado o retorno acumulado de cada 

carteira vs INPC+5,44% a.a (backtest) e também o drawdown para análise de risco 

(perda). Em um segunda momento da reunião, o diretor-presidente do CABOPREV, Albérico 

Rodrigues, parabenizou a equipe do instituto pela realização dos estudos dos investimentos na 

carteira da autarquia. Logo após, o membro do Comitê, Rafael Carvalheira, afirmou que o trabalho 

apresentado pelo setor de atuária/investimentos foi bastante esclaredor e questionou sobre os riscos 

da relação do perfil da carteira em renda variável. Em seguida, Rafael Carvalheira indagou sobre a 

possibilidade de desinvestimento em renda variável, e se caso houvesse, a chance de risco também 

seria diminuída.  
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Respondendo à dúvida, Antônio Sidrônio explicou que o método de Markowitz foi aplicado com 

valores reais na carteira do instituto. Em um momento seguinte, Rodolpho Malafaia ressaltou a 

importância da atualização do manual de credenciamento das instituições financeiras, para 

possibilitar os estudos de risco pela equipe do CABOPREV, permitindo assim, verificar o melhor perfil 

de investimentos para a carteira do instituto, destacando ainda que as empresas interassadas em 

apresentar os seus produtos para a autarquia devem estar cientes das necessidades demandadas 

pelo Instituto. Em seguida, Rafael Carvalheira alegou que discorda da ideia de “pulverização”  da 

carteira de investimentos e acredita que o melhor caminho para o comitê é fortalecer o vínculo com 

as instituições financeiras que já possui produtos na carteira do instituto, levando em consideração 

as complicações políticas já geradas para o RPPS em função dos investimentos “estressados”. Em 

seguida, sugeriu a construção de uma conexão maior com o servidor e os sindicatos municipais, 

visando a comunicação, de forma mais acessível possível, dos trabalhos já realizado pelo 

CABOPREV na recuperação dos recursos desenquadrados. Em seguida, Rafael Carvalheira 

solicitou uma orientação da equipe de investimentos sobre as novas aplicações para o próximo mês 

(junho). Logo após, Antônio Sidrônio destacou que a estratégia mais adequada é a de vislumbrar as 

alocações no cenário “macro”, fato que pode fazer a diferença nas posições da carteira do 

CABOPREV, sugerindo a movimentação de 15% da posição em renda variável, que atualmente está 

em 25%, baseado no estudo dos cenários com base em Markowitz. Em seguinda, o conselheiro 

Rafael Carvalheira também sugeriu a movimentação dos fundos com valores menores para 

proporcionar a otimização da carteira e o melhor acompanhamento da composição da carteira do 

Instituto. Ficou deliberado que a equipe de atuária/investimentos encaminhará aos Comitê de 

Investimentos um estudo de comparação entre os fundos na carteira do CABOPREV. Em um 

momento seguinte, o comitê levantou outro ponto de pauta na reunião: o credenciamento da 

instituição financeira Finacap, que havia apresentado o modelo de trabalho ao comitê de 

investimentos em uma reunião anterior. Em relação ao tema, Albérico Rodrigues apontou que a 

melhor decisão seria concentrar as deliberaçõs do Comitê nas instituições nas quais já existe um 

relacionamento, focando assim no posicionamento atual da carteira.  
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Em seguida, os integrantes do comitê Rafael Carvalheira e Ivanildo Germano também concordaram 

com a opinião do diretor-presidente do CABOPREV. Ainda foi levantada pelos mesmos a decisão de 

continuar o estudo de reorganização dos investimentos atuais na carteira do Instituto. Não havendo 

mais  nenhum tema a ser tratado, às doze horas deu-se por encerrada a reunião,           sendo 

lavrada a presente ata, deliberada e aprovada, através da assinatura dos  membros do 

Comitê de Investimentos presentes ao encontro. 
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Setor de Atuária e Investimentos – CABOPREV 

CARTEIRAS ALTERNATIVAS POR MARKOWITZ E DRAWDOWN MÁXIMO DOS 

ÚLTIMOS 5 ANOS 

 

 

Através da plataforma Quantum Axis foram coletados retornos diários no intervalo 

de 30/04/2020 a 30/04/2021 (últimos 12m) para formação da fronteira eficiente de 

Markowitz com as restrições da política de investimentos. 

 

 

 

Na fronteira foram geradas 25 carteiras, destas 25 foram retiradas 5 carteiras 

alternativas com diferentes níveis de risco, começando em 10% RV em um range de 5 e 

5 por cento. 
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No Período 04/01/2016 a 31/12/2020 foi analisado o retorno acumulado de cada 

carteira vs INPC+5,44% a.a (backtest) e também o drawdown para análise de risco 

(perda).  

 

 

 

1. CARTEIRA 17    DRAWDOWN CARTEIRA 17 (-10.69%) 
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2. CARTEIRA 19                                         DRAWDOWN CARTEIRA 19 (-13.29%) 

 

  

 

 

 

 

3. CARTEIRA 21                                             DRAWDOWN CARTEIRA 21 (-15.85%) 
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4. CARTEIRA 23                                        DRAWDOWN CARTEIRA 23 (-18.42%) 

 

  

 

 

 

 

 

5. CARTEIRA 25                                     DRAWDOWN CARTEIRA 25 (-26.73%) 
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6. SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS SEM OS FUNDOS HERDADOS 

 

a. CARTEIRA 17 SEM TN  

 

Sem considerar o TN, um nível de renda variável que não compromete a 

estabilidade do plano é o proposto pela carteira 17. 

 

 

 

b. CARTEIRA 19 SEM TN  
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