
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VILA VELHA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMITÊ DE INVESTIMENTO 
ATA DE REUNIÃO - Nº 009/2021 

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sede do Instituto 
de Previdência de Vila Velha - IPW, inscrito no CNPJ sob o nº 07.238.345/0001-27, 
localizado à Rua Henrique Moscoso, nº 1275 - Centro - Vila Velha/ES, reuniram-se na 
sala de reuniões deste Instituto os membros do Comitê de Investimento, nomeados pela 
resolução Nº 001/2017, sendo conduzida pelo Presidente do IPW, Sr. Jorge Eloy 
Domingues da Silva, atendendo as medidas de distanciamento social gerado pela 
pandemia de doença infecciosa virai respiratória - COVID-19, causada pelo Agente 
Novo Carona vírus, conforme Decreto nº 018/2021, tomando todas as medidas 
necessárias para evitar contágio. Constatada a existência legal de quórum o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos, dando assim início aos trabalhos. A reunião 
teve como pauta aplicação dos recursos relativo à Contribuição Previdenciária dos 
segurados e patronal referente ao mês de JULH0/21 . Os mercados vem observando, 
com bons olhos estudos científicos, de que as vacinas vem se mostrando eficazes 
contra novas cepas do vírus, o avanço de programas de vacinação em diversos países, 
e, vislumbrando também a possibilidade de volta "quase que à normalidade" em alguns 
países centrais, com reflexos positivos nas economias. Apenas a título de nota, e 
segundo a mesma agência de notícias, Brasil e Índia vem apresentado queda 
consistente e gradativa do número de contágio e de mortes por Covid-19. Ambos os 
países são, pela ordem, os dois países com o maior número de casos no globo, 
seguidos pela Indonésia. Já no Brasil, O número de contágio representava 63% de seu 
pico e segue caindo. Os trabalhos continuam e tem trazido bons resultados. Em termos 
econômicos, o BCB endureceu o discurso, sinalizando aumento maior da taxa Selic. 
Com isso, os juros da parte curta da curva subiram enquanto os da parte longa 
recuaram. A inflação implícita nas NTNs-B também recuou, conforme podemos observar 
no tópico 3, Curvas de Juros e Inflação. Desse modo, alguns indicadores de renda fixa 
apresentaram valorização em junho, tais como o IDkA IPCA 20A (+1,07%), o IMA-B 5+ 
(+0,83%), o IMA-B (+0,42%) e o IMA Geral (+0,35%), dentre outros, ficando na ponta 
negativa o IDkA IPCA 2A (- 0,32%) e o IMA-B 5 (- O, 13%). Já do lado da bolsa, que num 
primeiro momento foram positivamente influenciadas pela melhora nas expectativas 
fiscais e de crescimento do PIB, acabaram devolvendo parte dos ganhos devido ao tom 
mais "hawkish " do FED e do BCB. Assim, o SMLL se valorizou em 1,29%, seguido pelo 
ISE (+1,28%), IBRX-50 (+0,66%), IBRX (+0,63%) e o lbovespa (+0,46%). Dúvidas sobre 
os possíveis impactos trazidos pelas propostas tributárias, apresentadas no pacote 
trazido pelo governo federal, também acabaram influenciando negativamente os 
mercados e fomentando discussões. Falando sobre a inflação medida em junho, o IPCA 
ficou em 0,53%, abaixo das expectativas de mercado (0,59%). A estimativa de curto 
prazo do Banco Central era de 0,62%, segundo o último Relatório de Inflação Trimestral 
(RI), divulgado no final de junho. Com isso, a inflação acumulada no ano foi de 3,77%, 
e o dos últimos 12 meses atingiu de 8,35%. Continua pesando sobre nós, Brasil, o alto 
nível de infecções e mortes por Covid-19, atenção fiscal, com preocupações de 
momento mitigadas pelo aumento da atividade econômica e inflação, contribuindo 
colateralmente para uma redução da relação dívida/PIB, dos constantes e crescente 
ruídos políticos, em especial pelos desdobramentos trazidos pela CPI da Covid-19, e a 
necessidade de discussão e aprovação de importantes reformas, tais como a reforma 
tributária e a administrativa, dentre outras. No transcorrer da reunião do Comitê de 
Investimento, foi decidido que seria feito o credenciamento do Banco Safra para termos 
outras opções de investimento. Diante de todo esse cenário exposto o Comitê de 
Investimento decidiu por aplicar os valores do aporte recebido da contribuição 
previdenciário referente ao mês de Julho/2021, dividindo da s guinte forma: 
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R$ 1.950.000,00 no Fundo 88 Ações Bolsa Americana do Banco do Brasil e 
R$ 1.500.000,00 no Fundo Caixa Bolsa Americana Multimercado, Banco Caixa 
Econômica Federal. Decidiu-se também por realocar alguns recursos de fundos, os 
quais não estão dando bons resultados, feito da seguinte forma: resgate no valor de R$ 
10.000.000, 00 do Fundo Banestes BTG Pactuai Absoluto, sem decisão ainda de onde 
será realocado, pois o prazo de crédito em conta é de 0+34. Resgate do Fundo 
Banestes Referencial IRFM-1 no valor de R$ 10.000.000,00 aplicando no Fundo 
Banestes Liquidez DI, operação feita no Banco Banestes. Realocação no valor de R$ 
5.000.000 do Fundo 88 Ações Governança para o Fundo 88 Ações Bolsa Americana 
do Banco do Brasil. Deliberou-se também sobre aporte recebidos de crédito de Cupom 
de Juros dos Fundos com Vencimento do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, 
ficando assim decidido: Aplicação no valor de R$ 520.1 34,30 no Fundo 88 Ações Bolsa 
Americana do Banco do Brasil e aplicação no valor de R$ 1.107.820, 71 no Fundo FI 
Caixa Bolsa Americana Multimercado Longo Prazo do Banco Caixa Econômica Federal. 
O comitê de Investimento procura com essas transações melhorar a rentabilidade da 
carteira chegando mais próximo ao alvo definido na Política de Investimento 2021. Nada 
mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e deu a reunião por 
encerrada, sendo lavrada a presente ata que vai assinada por todos presentes. 

Vila Velha, 09 de agosto de 2021 . 

~~ 
Lucia Helena S Santos 
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