
 

 

 

 

ATA Nº 11/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS                                                

DO CABOPREV 

 

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

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

videochamada na ferramenta Google Meet. Estiveram presentes os membros do 

comitê: Albérico Rodrigues, Ângelo Gambôa, Arthur de Melo, Rafael Carvalheira e 

Ivanildo Germano. Além da equipe de atuária/investimentos, Rodolpho Malafaia e 

Antônio Sidrônio. Tendo como pauta as deliberações de investimentos para o mês de 

junho, os integrantes do Comitê de Investimentos receberam a presença dos 

representantes do Santander, Wellington Nunes, do setor de investimentos e Renata 

Muraro, gerente de relacionamento da instituição financeira. De início, Wellington 

realizou a apresentação sobre a leitura da carteira do CABOPREV, levando em 

consideração as estratégias de alocação dentro da política de Investimentos do 

Instituto. Observando a distribuição dos fundos na carteira da autarquia, o 

representante da instituição financeira sugeriu uma série de produtos levando em 

consideração os limites para investimentos dispostos em renda fixa, renda variável 

investimentos no exterior. Logo após, o representante do Santander destacou a 

expectativa para o crescimento do PIB e a possibilidade de equilíbrio econômico para 

o Brasil no segundo semestre, em função da esperada recuperação diante do cenário 

de crise econômica gerada pela pandemia do COVID-19. Finalizada a apresentação 

da instituição financeira, Rodolpho Malafaia deu início à explanação a cerca do 

relatório de investimentos do mês de maio, apontando que na configuração atual da 

carteira do Caboprev, 62,7% dos ativos estão em renda fixa, 27,6% em renda variável 

e 9,7% no exterior. Logo após, o atuário, apresentou a composição da carteira do 

CABOPREV exibindo a evolução patrimonial do Instituto e a disposição do quadro 

com a porcentagem de ativos em cada instituição financeira na carteira da autarquia.  
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Destacando em seguida o desempenho da carteira que diante da meta atuarial de 

5,64%, houve um retorno de -1,8% no acumulado de 2021, em função do má 

desempenho dos produtos “estressados” presentes na carteira do RPPS. Sendo 

destacado que, com exceção dos fundos “Terra Nova”, os demais produtos 

alcançaram a meta atuarial.   

 

Em seguida, o diretor-presidente do CABOPREV, Albérico Rodrigues, sugeriu a 

elaboração de um estudo para ser apresentado à sociedade, evidenciando o 

desenvolvimento da carteira do instituto em um contexto em que não houvesse os 

investimentos nos fundos desenquadrados, e como seria a evolução patrimonial do 

RPPS sem essas aplicações. Sobre o tema abordado, o membro do Comitê, Rafael 

Carvalheira, argumentou que esse trabalho deveria ser criado de forma paralela ao 

que já vem sendo elaborado pela equipe de atuária/investimentos do CABOPREV, 

para que seja contemplado também o relatório com a situação real do prejuízo. Logo 

após, o membro do conselho, Ivanildo Germano, declarou que estava de acordo com 

a ideia de haver dois estudos, para que seja exposto também o impacto dos fundos 

estressados para a autarquia. Finalizado o assunto em relação ao cenário atual dos 

investimentos, foi informado por Rodolpho Malafaia o valor de R$ 2.900.000,00 (dois 

milhões e novecentos reais) na disponibilidade na carteira do Instituto. Em orientação 

aos integrantes do Comitê, o representante do setor de investimentos salientou que a 

autarquia já possui um bom posicionamento em produtos com o perfil BDR e renda 

variável, e por isso, o caminho mais viável, seria o investimento em renda fixa. Diante 

disso, ficou sugerido o investimento do valor total no CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 

2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 em função da boa performance do fundo de 

renda fixa nos últimos meses, que alcançou o índice sharpe de 0,68.  

D4Sign 66bdb2d5-d584-4972-9ded-3bc1d41b9567 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

 

 

Em seguida, houve a análise dos ativos de renda fixa que obtiveram melhor 

desempenho, na qual a sugestão do investimento foi aprovada por unanimidade 

entre os membros do Comitê de Investimentos. Não havendo mais nenhum tema a 

ser tratado, às onze horas e quarenta minutos 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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11/06/2021CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento 
de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para 
cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de 
um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.
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Risco x Retorno
(12 meses) Cota PL (R$ mil)

PL Médio 
(R$ mil) Volatilidade

Perda 
Máxima VaR Beta

Tracking 
Error

Retorno 
Máximo

Retorno 
Mínimo

Vezes 
Acima do 

Benchmark

Fundo 2,435136 11.806.517,26 9.936.967,98 2,34% -1,21% 1,11% -0,24 2,34% 1,65% -0,53% 7

CDI - - - 0,03% - 0,01% 1,00 0,00% 0,27% 0,13% 0

Retorno (%) Início Ano 12 
meses

24 
meses

36 
meses

mai/21 abr/21 mar/21 fev/21 jan/21 dez/20 nov/20 out/20 set/20 ago/20 jul/20 jun/20

Fundo 143,51 1,58 7,48 16,06 31,14 0,84 1,02 0,37 -0,53 0,13 1,65 1,22 0,15 0,04 0,79 0,83 1,18

% do CDI 137,80 147,46 338,84 225,86 222,98 312,11 490,23 183,76 -390,86 89,38 1.004,95 814,70 97,33 23,40 495,04 426,66 553,52

CDI 104,15 1,07 2,21 7,11 13,96 0,27 0,21 0,20 0,13 0,15 0,16 0,15 0,16 0,16 0,16 0,19 0,21

IGP-M 115,50 14,94 36,99 46,29 57,17 4,10 1,51 2,94 2,53 2,58 0,96 3,28 3,23 4,34 2,74 2,23 1,56

INPC - - - - - 0,96 0,38 0,86 0,82 0,27 1,46 0,95 0,89 0,87 0,36 0,44 0,30

IPCA 64,04 3,40 8,16 10,28 15,08 0,83 0,31 0,93 0,86 0,25 1,35 0,89 0,86 0,64 0,24 0,36 0,26

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00

Aplicação Adicional: R$ 0,00

Saldo Mínimo: R$ 0,00

Resgate Mínimo: R$ 0,00

Conversão da Cota para Aplicação: D+0

Conversão da Cota para Resgate: D+0

Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Características

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Gestão: Caixa Econômica Federal

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de Administração: 0,20%

Taxa de Administração (Máxima): Não possui

Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados

Código de Referência: 310638

Início do Fundo: 16/08/2012

Gráficos

Retorno Mensal - 17/08/2012 a 31/05/2021 (mensal)

   Fundo  CDI  INCC     

Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/05/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 31/05/2021 (diária) Risco x Retorno - 17/08/2012 a 31/05/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/05/2021 (diária) Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/05/2021 (mensal)

mai/2021Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mai/2021
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11/06/2021

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular 
desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento 
ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo 
Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento 
de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para 
cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de 
um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.
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Tipo de Aplicação mai/21 abr/21 mar/21 fev/21 jan/21 dez/20 nov/20 out/20

Títulos Públicos 96,57% 96,14% 95,75% 95,68% 94,70% 95,55% 94,79% 94,39%

Operações Compromissadas 3,43% 3,87% 4,24% 4,33% 5,30% 4,45% 5,22% 5,62%

Mercado Futuro - Posições compradas 0,00% -0,01% 0,02% -0,01% 0,00% 0,00% -0,00% -0,01%

Valores a receber 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Disponibilidades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Valores a pagar -0,00% -0,01% -0,00% -0,01% -0,00% -0,00% -0,00% -0,01%

Mercado Futuro - Posições vendidas - - 0,00% - - - - -

Patrimônio Líquido (R$ mil) 11.767.802,94 11.053.033,77 10.861.361,93 10.914.192,60 10.852.113,12 10.655.087,06 10.336.804,14 9.550.097,04

Data da Divulgação 04/06/2021 05/05/2021 01/04/2021 04/03/2021 03/02/2021 06/01/2021 02/12/2020 05/11/2020

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) mai/2021

 NTN-B - Venc.: 15/05/2023  83,62 %

 NTN-B - Venc.: 15/08/2024  12,69 %

 Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2021  3,43 %

 LFT - Venc.: 01/03/2022  0,25 %

 LFT - Venc.: 01/09/2025  0,01 %

 Valores a pagar / Taxa de Administração  0,00 %

 Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023  0,00 %

 Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23  0,00 %

 Outros Valores a receber  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa de Custódia  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa Cetip  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa Selic  0,00 %

 Valores a receber / Taxa de Fiscalização CVM  0,00 %

 Outras Disponibilidades  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa de Auditoria  0,00 %

 Valores a pagar / Taxa de Permanência  0,00 %

 NTN-B - Venc.: 15/08/2022  0,00 %
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