
 

 

 

 

 

 

ATA Nº 08/2022 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO 

CABOPREV 

 
No dia quinze de agosto de dois mil e vinte e dois, realizou-se às dez horas e trinta minutos 

a reunião ordinária do Comitê de Investimentos do Caboprev, realizada por meio da 

plataforma Microsoft Teams com a participação dos integrantes do Comitê Albérico 

Rodrigues, Rafael Carvalheira e Arthur de Melo. Também esteve presente para conduzir a 

reunião Lais Muniz, do setor de atuária/investimentos do Instituto. Tendo como pauta as 

deliberações de investimentos do mês de agosto, Lais Muniz fez um resumo da análise da 

consultoria do Caboprev, Lema Economia & Finanças, referente às orientações para o 

segundo tranche das compras de títulos públicos por parte do Instituto (documento anexo a 

esta Ata). Sendo assim, Lais informou que a Lema sugeriu o resgate total do fundo CAIXA 

BRASIL IMA-B 5 TP FI RF CNPJ: 11.060.913/0001-10 somado ao resgate de R$ 

4.080.340,57 (quatro milhões, oitenta mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete 

centavos) da CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97 mais o valor de 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) presente no CAIXA BRASIL 

DISPONIBILIDADES FI RF CNPJ: 14.508.643/0001-55 para serem alocados em títulos com 

os seguintes vencimentos: NTN-B 2030; NTN-B 2035; NTN-B 2040; NTN-B 2045; NTN-B 

2050; NTN-B 2055 e NTN-B 2060. O critério de escolha das movimentações, no estudo 

proposto pela Lema, leva em consideração a composição da carteira do IMA-B 5 ser 

formada, em sua maioria, por títulos públicos. Desse modo, a troca seria realizada por 

produtos com o mesmo ativo e com o custo menor, pois, nesse caso, não existe o custo de 

taxa de administração. Além disso, a carteira do Caboprev continuaria “a mesma” e com risco 

menor, já que os títulos marcados na curva não possuem volatilidade. Após a apresentação 

da análise, os integrantes do Comitê concordaram com as sugestões citadas no documento. 

Em seguida, os participantes da reunião sanaram algumas dúvidas sobre as taxas de 

administração dos títulos. Após o debate, ficou determinado que o instituto aguardasse a 

cotação do dia para verificar as taxas dos títulos e buscar o momento mais oportuno para 

dar andamento ao investimento. Também ficou deliberado que seria realizado o 

credenciamento da distribuidora de títulos RENASCENÇA. Em outro momento, o membro 

do Comitê Rafael Carvalheira relembrou que essa foi a segunda etapa de deliberação da 

compra de títulos realizada pelo Caboprev e que a primeira foi realizada em julho no valor 

de R$ 31.420.000,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e vinte mil reais). Seguindo para o 

próximo ponto de pauta, Lais Muniz também informou que o Regimento Interno do Comitê 

de Investimentos foi concluído, aprovado e assinado pelos membros do órgão. (Link do 

documento publicado no site do Caboprev: https://caboprev.pe.gov.br/regimentos). 
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Ao final da reunião, o integrante do Comitê e diretor-presidente do Caboprev, Albérico 

Rodrigues, sugeriu que fosse enviado para a consultoria Lema a solicitação de elaboração 

de uma listagem com os RPPS brasileiros que mais se aproximaram da meta atuarial até o 

mês de julho de 2022, além de um relatório sobre a rentabilidade dos fundos de renda fixa e 

de renda variável na carteira de investimentos do Caboprev. Concluídas as deliberações, e 

não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, às onze horas deu-se por encerrada a 

reunião sendo lavrada a presente Ata, aprovada e assinada pelos membros do Comitê de 

Investimentos do Caboprev. 
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(CARTEIRA_TÍTULOS)

CABOPREV
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A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (“LEMA”) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos,

horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos

dos Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de

compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição.

Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia.

A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e

suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização

desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte,

qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada

unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança,

rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas

decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros

possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem

como caderneta de poupança. Os desempenhos e/ou rentabilidades anteriores não são, necessariamente, indicativos e/ou garantias de resultados

futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos vindouros. As rentabilidades

divulgadas não são líquidas de tributos, os quais podem variar conforme o tipo, modalidade e prazo de investimento.

DISCLAIMER
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De acordo os dados disponibilizados pelo CABOPREV, referente ao estudo atuarial base 2022, estima-se que o RPPS possui folga

financeira e atuarial suficiente para manter os títulos públicos até o seu vencimento. Dada essas informações, apresentamos alguns

pontos de atenção para a Compra de Títulos Públicos:

▪ Todas as projeções consideraram que a rentabilidade das NTN-B’s foram calculadas de acordo com o método de Marcação na Curva,

que possui volatilidade zerada e a rentabilidade real é conhecida;

▪ Caso seja necessário a venda antecipada desses títulos, ela terá que ser realizada de acordo com o método de Marcação à Mercado, o

que ocasionará em uma rentabilidade diferente da apresentada na Marcação na Curva, podendo, inclusive, ser negativa;

▪ Para que a rentabilidade destes títulos sejam iguais ao da Marcação na Curva, o investimento deve ser mantido até o seu

respectivo vencimento;

▪ Além disso, é necessário ressaltar que, visando manter uma posição conservadora em relação aos investimentos, buscamos a

mitigação do risco de resgate antecipado desses títulos ao definir os seguintes parâmetros:

✓ Casamento dos vencimentos dos títulos públicos investidos com o vencimento das obrigações futura do RPPS, o que

propiciará liquidez futura no tempo certo para se cumprir as necessidades financeiras previstas no estudo atuarial, compatível

com a duration do passivo e o fluxo previsto.

✓ Considerando que o CABOPREV já possui Fundos de Vértices e Títulos Privados que compõem aproximadamente 20% do

PL, a alocação sugerida para títulos públicos é de 20%, assim, ficando com aproximados 40% em ativos para levar até o

vencimento.

TÍTULOS PÚBLICOS _METODOLOGIA
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Os regimes próprios de previdência social podem se utilizar da prerrogativa de marcar os títulos públicos comprados de forma direta na
curva (ver art. 7º da Portaria 1.467/2022). O fato dos títulos serem marcados na curva significa que eles serão rentabilizados
diariamente, conforme as taxas acordadas no momento da compra, sem sofrer impacto da variação diária do seu preço de negociação.
Por exemplo, ao comprar um título que pagará taxa de 10% a.a., que se vencerá em 2030, a marcação na curva contabilizará uma taxa
diária, que incorra em remuneração de 10% ao ano, no vencimento do título.

Conforme instrução CVM, os fundos de investimento devem, obrigatoriamente, marcar os ativos em carteira, conforme o método de
marcação a mercado, ou seja, conforme o preço de negociação do ativo naquele dia. Exatamente por conta disto, é que os fundos de
investimento em renda fixa apresentam alta volatilidade mesmo em um cenário de alta de juros e consequentemente elevação da
remuneração dos títulos públicos.

Na compra direta de títulos públicos federais, prevista no artigo 7º, Inciso I, alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/2021, a taxa da
marcação a mercado será igual a taxa da marcação na curva, somente no vencimento do título, conforme exemplificado no gráfico abaixo.

MARCAÇÃO A MERCADO X NA CURVA
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CABOPREV – AGO/22

TÍTULOS PÚBLICOS _METODOLOGIA

* Carteira Atual está considerando os Fundos de Vértices e Títulos Privados (Letra financeira do Bradesco)
* Valores foram gerados de acordo com os dados de fechamento do dia 10/08/2022

Para a formação da carteira teórica de títulos públicos foi considerado o seguinte processo:

1. Cálculo do valor presente dos fluxos projetados para o período de 2030-2034; 2035-2039; 2040-2044; 2045-2049; 2050-2054; 2055-2059 e

2060 em diante;

2. O valor do peso de cada período foi alocado proporcionalmente em cada título nos seus respectivos vencimentos, visando casar a

disponibilidade dos investimentos em títulos públicos com as obrigações futuras do CABOPREV;

A carteira sugerida foi a seguinte, segundo a primeira metodologia:

Período VP dos Fluxos Peso da carteira Peso do PL Título Taxa

2024-2027 -65.847.261,63 12,40% 1,24% Carteira Atual* 6,60%

2030-2034 -9.572.863,80 1,80% 0,18% NTN-B 2030 5,67%

2035-2039 -73.110.775,87 13,77% 1,38% NTN-B 2035 5,86%

2040-2044 -104.379.913,35 19,66% 1,97% NTN-B 2040 5,89%

2045-2049 -89.417.255,86 16,84% 1,68% NTN-B 2045 5,97%

2050-2054 -68.957.182,35 12,99% 1,30% NTN-B 2050 6,00%

2055-2059 -46.828.219,82 8,82% 0,88% NTN-B 2055 5,96%

2060> -72.748.233,50 13,70% 1,37% NTN-B 2060 5,90%

Total -R$ 530.861.706,18 100,00% 10,00% - 6,01%
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TÍTULOS PÚBLICOS _CONCLUSÃO
A alocação proposta leva em consideração a intenção dos gestores do CABOPREV, em ratificar a viabilidade de aplicar parte de seu
patrimônio na compra direta de títulos públicos, como visto, no estudo de ALM de 2022, o qual é previsto no artigo 7º, Inciso I, Alínea “a”
da Resolução CMN nº 4.963/2021. Estamos de acordo com esta movimentação, como já estabelecido em nota encaminhada aos clientes
(clique aqui), e tendo em vista a forte abertura da curva de juros brasileira, que iniciou ainda em 2021 e já atinge patamares recordes,
que levou os cupons pagos pelas NTN-Bs (Títulos públicos indexados ao IPCA) para próximo a 6%, superior à meta atuarial do instituto.

Sendo assim, sugerimos que o CABOPREV aproveite a janela com as atuais taxas de mercado e aloque a totalidade de 20% do seu
PL em títulos públicos, visando que 20% da carteira consiga superar a meta atuarial durante alguns anos. Vale ressaltar que a gestão
deve realizar a cotação entre as mais diversas instituições com quem mantém relacionamento para buscar quais estão apresentando a
rentabilidade mais atrativa, levando em consideração o risco de crédito, que em sua maioria será muito baixo.

Orientamos que os gestores do CABOPREV utilizem aproximadamente 10% do PL do CABOPREV referente ao repasse previdenciário do
presente mês e os recursos atualmente investidos no CAIXA IMA-B 5, CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA e CAIXA DISPONIBILIDADES, para
efetuar as aplicações, conforme destaque no slide seguinte.
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MOVIMENTAÇÕES_ALOCAÇÃO

CABOPREV – AGO/22

APLICAÇÕES

Produto / Fundo Valor (R$)

NTN-B 2030 720.000,00

NTN-B 2035 5.500.000,00

NTN-B 2040 7.820.000,00

NTN-B 2045 6.700.000,00

NTN-B 2050 5.160.000,00

NTN-B 2055 3.500.000,00

NTN-B 2060 5.450.000,00

TOTAL 34.850.000,00

RESGATES

Produto / Fundo Valor (R$)

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF Resgate Total

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 4.080.340,57

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 4.000.000,00

TOTAL 34.850.000,00
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CABOPREV – AGO/22 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA_AGO/22

* Os saldos dos Títulos são uma aproximação do primeiro tranche de alocação com este, o segundo tranche.
* Os saldos das posições desta carteira são aproximados, baseados nas movimentações de informações fornecidas pelo CABOPREV.

Produto / Fundo SALDO (R$) Particip. S/ Total Disponibilidade Resgate RESOLUÇÃO – 4.963

NTN-B 2030 1.350.000,00 0,39% - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

NTN-B 2035 10.700.000,00 3,11% - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

NTN-B 2040 15.230.000,00 4,43% - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

NTN-B 2045 13.080.000,00 3,80% - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

NTN-B 2050 9.960.000,00 2,90% - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

NTN-B 2055 6.700.000,00 1,95% - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

NTN-B 2060 9.250.000,00 2,69% - Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '

PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO 1.216.020,52 0,35% D+1464 -

PREMIUM IMA-B FIC RF 6.058.285,78 1,76% D+1464 -

TERRA NOVA IMA-B FIC RF 6.213.985,14 1,81% D+1464 -

TERRA NOVA IMA-B II FIC RF 5.508.789,34 1,60% D+1464 -

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF 39.832.830,53 11,59% D+0 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 0,00 0,00% D+0 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 34.476.673,44 10,03% D+0 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 0,00 0,00% D+0 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF 477.945,00 0,14% D+0 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF 3.190.749,57 0,93% D+0 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF 8.628.538,71 2,51% D+0 Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

BB FLUXO FIC RF PREVID 4.105.331,59 1,19% D+0 Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 11.273.129,43 3,28% D+0 Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 5.928.438,30 1,72% D+25 Artigo 8º, Inciso I

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 5.559.079,97 1,62% D+23 Artigo 8º, Inciso I

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES 1.820.890,68 0,53% D+3 Artigo 8º, Inciso I

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES 9.751.591,18 2,84% D+32 Artigo 8º, Inciso I

BB MULTISETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES 15.417.783,85 4,48% D+3 Artigo 8º, Inciso I

CRPC MAURITSSTAD FI AÇÕES 17.576.107,03 5,11% D+4 Artigo 8º, Inciso I

MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC MULT 703.564,87 0,20% D+4 Artigo 9º, Inciso II

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 25.132.732,08 7,31% D+3 Artigo 9º, Inciso III

TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 388.998,39 0,11% D+1829 -

CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 12.079.405,44 3,51% D+1 Artigo 10º, Inciso I

TÍTULOS PRIVADOS 62.178.567,06 18,09% - Artigo 7º, Inciso IV

TOTAL INVESTIMENTOS 343.789.437,90 100%
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