
 

 

 

 

ATA Nº 02/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV  

 

No dia onze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, realizou-se às dez 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 e Lais Muniz, do setor de atuária/investimentos. Também esteve presente a 

consultoria Lema Economia & Finanças, representada por Vitor Leitão. Inicialmente Vitor 

fez uma apresentação sobre o cenário econômico brasileiro ainda afetado pela 

pandemia da COVID-19 e destacou o bom desempenho dos fundos DI diante da alta de 

juros. Em seguida, realizou um comparativo sobre retorno e a volatilidade de alguns 

fundos do BNB em até 3 anos e as suas respectivas taxas de administração, ressaltando 

a boa rentabilidade do BNB PLUS. Após a apresentação do consultor, os integrantes do 

Comitê de Investimentos debateram sobre o relacionamento com as instituições 

financeiras. No momento, o membro do Comitê, Ângelo Gambôa, comentou que abrir 

relacionamento é uma via de mão única e o investimento não pode acontecer em uma 

determinada instituição por relacionamento. De acordo com ele, para investir é essencial 

pensar na relação risco/retorno, visto que o compromisso do CABOPREV é o 

pagamento de benefícios. Além disso, Ângelo ainda apontou que os investimentos a 

serem feitos no BNB não são mais rentáveis que em outras instituições. Em seguida, o 

membro do Comitê, Rafael Carvalheira, fez uma ressalva quanto ao valor alto das taxas 

de administração dos fundos do BNB. Sobre o tema, Ângelo Gambôa sugeriu que o 

comitê poderia dialogar com os gestores dos fundos para que revisem as taxas de 

administração. Sendo assim, o grupo avaliaria a possibilidade de vislumbrar algum tipo 

de "relacionamento" em um momento futuro. Concordando com a ideia levantada, o 

diretor-presidente do Caboprev, Albérico Rodrigues, recomendou o cadastramento de 

instituições sérias como forma de “provocação” para que os produtos sejam melhorados. 

De acordo com ele, a ideia de cadastrar inicialmente proporciona maior celeridade ao 

andamento do processo burocrático dos investimentos, tendo em vista a dinâmica do 

Comitê. Seguindo a programação da reunião, Vitor Leitão levantou mais um ponto de 

pauta, apresentando a metodologia para a formação da carteira teórica para a compra 

de títulos públicos. Logo após, Vitor Leitão expôs o relatório do FINACAP 

MAURITSSTAD FI AÇÕES, ressaltando a boa performance em relação aos produtos 

que o Instituto já possui investimento. Seguindo as orientações de Vitor Leitão, os 

membros do Comitê aceitaram aprovaram, em sua maioria, o cadastramento do BNB e 

da Finacap. Em um momento seguinte, o membro do Comitê, Ângelo Gambôa, sugeriu 

que a LEMA 
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elaborasse uma comparação entre os fundos já presentes na carteira de investimentos 

do Caboprev, possibilitando assim, a análise dos melhores produtos para realocação na 

carteira de investimentos do Caboprev. Desse modo, ficou definido que Vitor Leitão faria 

uma análise dos fundos do BRADESCO e do BB que poderão ser realocados para 

outros fundos na carteira do instituto. Sobre a quantia de R$ 3.400.00,00 (três milhões e 

quatrocentos mil reais) presente na disponibilidade para investimento, ficou deliberado 

que seria investido no fundo CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ: 23.215.097/0001-

55. Também ficou decidido, após orientações de Vitor Leitão, o resgate total de R$ 

3.300.00,00 (três milhões e trezentos mil reais) do CONSTÂNCIA para ser aplicado 

posteriormente no fundo FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES, após a finalização do 

período de credenciamento da instituição financeira. Ao final da reunião, Vitor Leitão 

informou sobre o Prêmio Destaque Brasil de investimentos da Associação Brasileira de 

Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM e questionou se o comitê 

teria interesse em participar da premiação para que seja construído um plano de ação 

com estratégias para a inscrição do RPPS. Sobre o tema, o gestor do instituto, Albérico 

Rodrigues, afirmou que a participação do Caboprev nesse Prêmio é uma maneira de 

incentivar a evolução do setor de investimentos do Caboprev e concordou com criação 

de um cronograma para a participação da autarquia na premiação. Por fim, foi solicitado 

pelo Comitê que a LEMA elaborasse um estudo de realocação dos fundos do Bradesco 

e do Banco de Brasil. 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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CNPJ: 23.215.097/0001-55 | 11/02/2022CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

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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CARACTERÍSTICAS

Gestão: Caixa DTVM

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 0,40%

Taxa de administração máxima: 0,40%

Taxa de Performance: Não possui

Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Previdência

Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano

Público Alvo: Exclusivo previdenciário

Objetivo: Proporcionar valorização de suas cotas.

Política de investimento: Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do 
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-
13.

Início Ano 12 
meses

24 
meses

36 
meses

jan/22 dez/21 nov/21 out/21 set/21 ago/21 jul/21 jun/21 mai/21 abr/21 mar/21 fev/21

Fundo 52,74 0,97 0,54 6,46 23,09 0,67 0,83 0,91 -0,66 0,35 -1,45 -0,78 0,00 0,24 0,66 0,30 -0,51

Excesso do 
Ibovespa

-31,64 -7,38 5,34 5,57 2,80 -6,32 -2,03 2,44 6,08 6,92 1,03 3,17 -0,47 -5,92 -1,27 -5,70 3,87

CDI 37,18 1,08 5,29 7,93 14,10 0,73 0,76 0,59 0,48 0,44 0,42 0,36 0,30 0,27 0,21 0,20 0,13

Dólar 60,21 -6,84 -3,06 20,35 39,04 -4,00 -0,70 -0,41 3,74 5,76 0,42 2,39 -4,40 -3,17 -5,16 3,02 0,99

Euro 64,38 -6,21 -8,87 25,62 40,39 -4,96 -0,12 -2,93 3,51 3,77 -0,12 2,52 -7,38 -1,56 -2,84 -0,34 0,92

Ibovespa 84,38 8,35 -4,80 0,89 20,29 6,98 2,85 -1,53 -6,74 -6,57 -2,48 -3,94 0,46 6,16 1,94 6,00 -4,37

IGP-M 71,08 2,23 15,93 47,59 58,60 1,82 0,87 0,02 0,64 -0,64 0,66 0,78 0,60 4,10 1,51 2,94 2,53

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 07/11/2016 a 11/02/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 07/11/2016 a 11/02/2022 (diária)

Fundo IMA Geral

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 14.583.075.945,53

Início do Fundo: 04/11/2016

Máximo Retorno Mensal: 2,88% (jan/2019)

Mínimo Retorno Mensal: -1,45% (ago/2021)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 50

Nº de Meses com Retorno Negativo: 12

Retorno Acumulado Desde o Início: 52,74%

Volatilidade Desde o Início: 3,83%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: ditvm@caixa.gov.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0

RETORNO (%)

GRÁFICOS
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CNPJ: 05.964.067/0001-60 | 11/02/2022FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

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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CARACTERÍSTICAS

Gestão: Finacap Investimentos

Administrador: BEM DTVM

Custodiante: Banco Bradesco

Auditor: KPMG

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de administração máxima: 2,30%

Taxa de Performance: 20,00%

Índice de Performance: 100% do Ibovespa

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Ações - Ativo

Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento

Público Alvo: Investidores em geral

Objetivo: Obter ganhos de capital.

Política de investimento: Aplica seus recursos no mercado de renda variável, 
podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos 
mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, 
negociados nos mercados interno e externo.

Início Ano 12 
meses

24 
meses

36 
meses

jan/22 dez/21 nov/21 out/21 set/21 ago/21 jul/21 jun/21 mai/21 abr/21 mar/21 fev/21

Fundo 300,35 6,53 7,33 19,80 45,05 6,73 4,51 2,04 -6,19 -6,36 -0,18 -3,81 0,72 4,53 4,11 7,26 -2,66

Excesso do 
Ibovespa

194,46 -1,81 12,13 18,91 24,75 -0,26 1,66 3,57 0,55 0,21 2,30 0,14 0,25 -1,62 2,18 1,26 1,71

CDI 216,57 1,08 5,29 7,93 14,10 0,73 0,76 0,59 0,48 0,44 0,42 0,36 0,30 0,27 0,21 0,20 0,13

Dólar 216,09 -6,84 -3,06 20,35 39,04 -4,00 -0,70 -0,41 3,74 5,76 0,42 2,39 -4,40 -3,17 -5,16 3,02 0,99

Euro 146,79 -6,21 -8,87 25,62 40,39 -4,96 -0,12 -2,93 3,51 3,77 -0,12 2,52 -7,38 -1,56 -2,84 -0,34 0,92

Ibovespa 105,89 8,35 -4,80 0,89 20,29 6,98 2,85 -1,53 -6,74 -6,57 -2,48 -3,94 0,46 6,16 1,94 6,00 -4,37

IGP-M 177,13 2,23 15,93 47,59 58,60 1,82 0,87 0,02 0,64 -0,64 0,66 0,78 0,60 4,10 1,51 2,94 2,53

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 02/09/2008 a 11/02/2022 (diária)

Fundo

Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 11/02/2022 (diária)

Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 143.710.388,28

Início do Fundo: 01/09/2008

Máximo Retorno Mensal: 25,96% (mar/2016)

Mínimo Retorno Mensal: -27,33% (mar/2020)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 92

Nº de Meses com Retorno Negativo: 68

Retorno Acumulado Desde o Início: 300,35%

Volatilidade Desde o Início: 25,84%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 10.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Saldo mínimo: R$ 1.000,00

Contato: finacap@finacap.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+1 du

Conversão de cota para resgate: D+1 du

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+3 du

RETORNO (%)

GRÁFICOS
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6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de fevereiro de 2022,

10:05:24

ATA N 02 2022 DO COMITE pdf
Código do documento 63e67424-1f8a-4c7a-a79b-63a0099b6da1

Assinaturas
José Albérico Silva Rodrigues
alberico.rodrigues@caboprev.pe.gov.br
Assinou como parte
ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA
angelo.gamboa@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

15 Feb 2022, 09:20:49
Documento 63e67424-1f8a-4c7a-a79b-63a0099b6da1 criado por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY
(9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM:
2022-02-15T09:20:49-03:00

15 Feb 2022, 09:20:52
Assinaturas iniciadas por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email:
suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2022-02-15T09:20:52-03:00

15 Feb 2022, 09:26:36
ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA Assinou como parte (8a1d62ba-1d61-466d-b6c4-bc4819a703d4) - Email:
angelo.gamboa@caboprev.pe.gov.br - IP: 45.4.58.1 (45-4-58-1.vntelecom.com.br porta: 32404) - Geolocalização:
-8.0775946 -34.9079226 - Documento de identificação informado: 055.966.764-70 - DATE_ATOM:
2022-02-15T09:26:36-03:00

15 Feb 2022, 09:45:34
IVANILDO GERMANO GOMES JUNIOR Assinou como parte (1eaf5e92-f5c1-4d1e-99a2-ddc8960bded5) - Email:
ivanildo_germano@msn.com - IP: 189.40.103.84 (84.103.40.189.isp.timbrasil.com.br porta: 33926) - Documento
de identificação informado: 012.782.384-09 - DATE_ATOM: 2022-02-15T09:45:34-03:00

https://www.google.com.br/maps/search/-8.0775946 -34.9079226
https://www.google.com.br/maps/search/-8.0775946 -34.9079226
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