
 

 

 

ATA Nº 17/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV  

 

No dia nove de dezembro de dois mil e vinte e um, realizou-se às onze horas a reunião 

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

pela ferramenta Microsoft Teams. Estiveram presentes os membros do comitê: Albérico 

Rodrigues, Ângelo Gambôa, Ivanildo Germano e Rafael Carvalheira. Além de Antônio 

Sidrônio, do setor de atuária/investimentos. Também esteve presente convidado o 

gerente de investimentos da Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde – 

Reciprev, José Marcos Alves. Durante o diálogo com os membros do Comitê de 

Investimentos, José Marcos recomendou a compra de títulos públicos e explicou as 

etapas pelas quais o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS deve serguir para 

realizar esse tipo de investimento. O gestor destacou que é preciso fazer um estudo de 

ALM (Gerenciamento do Ciclo de Vida de Aplicações) pelo CABOPREV para que o 

Comitê de Investimentos do Instituto leve a sugestão aos conselhos, sugerindo assim a 

estratégia de compra de títulos públicos. Em seguida, José Marcos apontou também 

quais os melhores fundos do mercado para investimentos, de acordo com a sua 

experiência no Reciprev. Logo após, o diretor-presidente, Albérico Rodrigues, 

questionou como vencer a volatilidade no próximo ano (2022). Sobre isso, o gerente de 

investimentos sugeriu que não houvesse mudança entre a natureza dos fundos durante 

as alocações dos recursos na carteira do CABOPREV, destacando também a 

importância de investir em instituições seguras e sólidas. Após as orientações, o setor 

de atuária e investimentos fez um comparativo através da plataforma quantum-axis, no 

qual foram filtrados todos os fundos de renda variável que estão enquadrados na 

Resolução do Banco Central Nº 3.922 com várias janelas de retornos de 12, 24, 36, 48, 

60 meses e também indicadores de risco como VaR e CVaR de 60 meses. Em relação 

ao retorno dos últimos 60 meses, foram analisados ativos como: CAIXA VALE DO RIO 

DOCE FI AÇÕES e BB VALE FI AÇÕES, pois obtiveram melhor resultado no período 

analisado. No entanto, a volatilidade e os outros indicadores de risco observados foram 
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muito superiores em relação às estratégias mais diversificadas. Para elencar os 

melhores fundos, o setor de investimentos do CABOPREV destacou que utiliza o índice 

Information ratio, pelo qual são considerados tanto a performance quanto o risco dos 

recursos. Na ocasião, foi verificado que alguns fundos da carteira de investimentos do 

CABOPREV não apareceram sequer nos 20 primeiros dessa lista de classificação. 

Desse modo, ficou decidido que seria feito um estudo de correlações com os fundos de 

melhor colocação entre as instituições que já presentes na carteira do Instituto, através 

de Markowitz, possibilitando assim as realocações dos fundos que não estão 

performando bem. Dessa forma, foram destacados dois fundos que o CABOPREV já 

possui aplicações com as instituições de origem, e que alcançaram uma boa colocação 

no comparativo. Foram eles o SULAMÉRICA SELECTION FI AÇÕES e o BB 

QUANTITATIVO FIC AÇÕES. De acordo com esse demonstrativo, o Comitê de 

Investimentos decidiu ser pertinente a realocação, de imediato, do SULAMÉRICA 

EQUITIES FI AÇÕES, que não está obtendo um desempenho favorável, para o 

SULAMÉRICA SELECTION FIC DE FIA CNPJ: 34.525.068/0001-06. Já o valor de R$ 

3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), presente na disponibilidade, o Comitê 

deliberou que seria aplicado no BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 

07.882.792/0001-14. Não havendo mais nenhum tema a ser tratado, às doze horas e 

trinta 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.  

  

 

 

D4Sign 1cfdcafa-5689-4a16-9607-d0122da2ceb8 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de dezembro de 2021,

13:18:56

ATA Nº17-2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO CABOPREV pdf
Código do documento 1cfdcafa-5689-4a16-9607-d0122da2ceb8

Assinaturas
ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA
angelo.gamboa@caboprev.pe.gov.br
Assinou como parte
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES
alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br
Assinou como parte
Rafael Carvalheira Pinto
rafacarvalheira@hotmail.com
Assinou como parte
Ivanildo Germano Gomes Junior
ivanildo_germano@msn.com
Assinou como parte

Eventos do documento

13 Dec 2021, 11:50:22
Documento 1cfdcafa-5689-4a16-9607-d0122da2ceb8 criado por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY
(9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM:
2021-12-13T11:50:22-03:00

13 Dec 2021, 11:50:25
Assinaturas iniciadas por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:
suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2021-12-13T11:50:25-03:00

13 Dec 2021, 11:55:22
RAFAEL CARVALHEIRA PINTO Assinou como parte (102affa1-f6ee-41b7-9984-ac1002248dd4) - Email:
rafacarvalheira@hotmail.com - IP: 179.181.108.240 (179.181.108.240.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 7844) -
Documento de identificação informado: 013.817.774-06 - DATE_ATOM: 2021-12-13T11:55:22-03:00

13 Dec 2021, 13:12:07
JOSÉ ALBÉRICO SILVA RODRIGUES Assinou como parte - Email: alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br - IP:
201.71.60.92 (201.71.60.92 porta: 16712) - Documento de identificação informado: 892.034.024-20 - DATE_ATOM:
2021-12-13T13:12:07-03:00

13 Dec 2021, 13:17:01
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