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EVENTO: Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos - COMIN 

DATA: 02/12/2020 – 09h00m 

LOCAL: Sala de Reuniões do SERRAPREV 

 
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, os servidores Alex Campos Fernandes, 
Delson Valério Neves Junior, Dídimo Paula Azevedo, Elio Pereira, Elton da Silva e Heliton Luiz de 
Oliveira membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pelo Decreto nº 236/2018 e 
Decreto nº 441/2019 e a Diretora do SerraPrev Laura Pereira, reuniram-se extraordinariamente 
por meio de grupo de mensagem via aplicativo WhatsApp, conforme lista de presença em anexo, 
para deliberar pauta única: 1) Apreciação de recomendação do Consultor de Investimentos 
Ronaldo Borges da Fonseca de resgate de fundos IMAB 5+ e posterior aplicação em fundos de 
alocação ativa IMAB5, IDK2 e IRFM1 da mesma Instituição Financeira, passando para pauta: 1) A 
sugestão foi encaminhada no e-mail do SERRAPREV e postada no grupo de mensagem para que 
todos os membros presentes na reunião tomassem conhecimento e desta forma decidissem 
sobre a sugestão apresentada. O Comitê de Investimento fez a análise e todos os membros 
decidiram pela aprovação da sugestão do Economista e Consultor Ronaldo, por entenderem que 
os argumentos apresentados sobre o alto nível de exposição ao risco, pelo fato dos fundos 
IMA5+ serem mais longos e por consequência mais voláteis traria prejuízo a carteira de 
investimento do SERRAPREV. Após a decisão do Comitê de Investimentos a Diretora do 
SERRAPREV ficou de solicitar ainda no dia 02/12/2020 o resgate com urgência dos fundos 
IMAB5+, R$ 11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais) da Caixa Econômica Federal e R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Banco do Brasil e realizar aplicações no dia 03/12/2020 
nos fundos IMAB5, IDK2 e IRFM1 da Caixa Econômica Federal e nos mesmos fundos no Banco do 
Brasil. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, Secretário do COMIN, lavrei a 
presente ata que será enviada por e-mail a todos os membros do COMIN e publicada. 
 

 



 
 
 
 

 

Cuiabá, 02 de dezembro de 2020. 

 

Aos Srs. Gestores, membros de conselhos e comitê de investimentos dos Regimes 

Próprios de Previdência Social clientes da Agenda Assessoria. 

À respeito do cenário atual e recomendações sobre a posição da carteira de 

investimentos. 

 

A pandemia do COVID-19 tem impactado diretamente o mercado financeiro e de capitais, 

causando volatilidades de forma geral em todos os segmentos e afetando principalmente os 

ativos de maior risco. Tanto ativos de renda fixa, quanto renda variável. Nesta nota queremos 

alertar e sugerir que seja solicitado “ainda hoje” o resgate quase total das aplicações em Fundos 

de Investimentos indexados ao IMA-B 5+. 

Estes fundos são de perfil de longo prazo e por tanto mais sensíveis ao cenário 

macroeconômico, são fundos com maiores volatilidades pois refletem melhor a gestão da dívida 

pública brasileira que, neste momento, é o fator de maior preocupação entre economistas, 

especialistas, gestores de fundos de investimentos, empresários, investidores estrangeiros e 

agências de rating. 

A presente recomendação tem por objetivo reduzir a exposição a volatilidade que os fundos 

indexados ao IMA-B 5+ estão proposto a trazer, podendo voltar a surpreender negativamente 

causando um maior impacto nestes investimentos. 

Fazemos a leitura que, o atual momento abriu uma oportunidade de nos faz sugerir um 

desinvestimento. Pois na data de ontem (01/12/2020) este indexador obteve rendimentos 

positivos na casa dos 1,16% no dia, praticamente, zerando sua rentabilidade no ano, como 

podemos perceber na figura anexada. 

Quanto às demais posições da carteira de investimentos, permanece a recomendação de que 

não sejam resgatados recursos de fundos de investimentos que estejam com suas cotas 

desvalorizadas! Efetuar resgates de fundos com cotas desvalorizadas, é assumir a perda real 

que esta operação pode ocasionar. Os fundos que ainda se encontram desvalorizados por conta 

do cenário atual, assim que se concretizar a expectativa positiva em virtude de uma cura/ 

tratamento, as cotas desses fundos devem voltar a se valorizar ao longo do tempo, normalizando 

as rentabilidades. 



 
 
 
 

 

 

 

Para recursos resgatados dos fundos indexados ao IMA-B 5+, a sugestão é de realocação 

(reinvestimento) em Fundos de Investimentos de Alocação Ativa, IRF-M 1 ou até mesmo em 

fundos indexados ao IMA-B 5. 

Para novos recursos disponíveis em conta, recomenda-se que a maior parte seja alocada em 

fundos de investimentos indexados ao IRF-M1 ou CDI (fundos conservadores, de menor 

volatilidade), para constituir “caixa”, tendo disponibilidades para aproveitar eventuais 

oportunidades. 

Dessa forma, recomenda-se que a postura da gestão do seu RPPS, em relação aos 

investimentos, deve considerar não realizar resgates dos fundos desvalorizados, sob a pena de 

realizar perdas reais do patrimônio, e realocação dos recursos investidos em fundos indexados 

no IMA-B 5+ para fundos menos voláteis (IRF-M 1, CDI e IMA-B 5).  

Permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

 

 
Henrique C. Costa 

Economista 
CORECON nº 2088, 14ª Região/ MT 

 

 


