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COMITÊ DE INVESTIMENTO 
ATA DE REUNIÃO - Nº 011/2021 

Aos treze dias do mês do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, na sede do 
Instituto de Previdência de Vila Velha - JPVV, 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 SETEMBR0/21. A reboque do mal humor 
no mercado internacional e novamente agregando o avanço inflacionário, dúvidas 
fiscais e acirramento de tensões políticas, setembro também apresentou mais um mês 
de má performance para os mercados locais. Sobre dúvidas fiscais e acirramento de 
tensões políticas, até o momento continua não havendo sinais claros de que possa 
haver melhora no curto prazo, em especial em ano pré-eleitoral. Sobre a pandemia, os 
números de novos casos de contágio por Covid-19 no Brasil continuam caindo, de 
18.343, observados em 10.09.021, para 15.385, observados em 11.10.2021, conforme 
dados coletados junto à Heuters. Esses números ainda se encontram em patamares 
muito altos, mas, continuam apresentando consistente queda. Em linhas gerais, os 
programas de vacinação vem sendo cumpridos e, em alguns estados, com antecipação 
do cronograma. Essa dinâmica de queda continua sendo um fator positivo para a 
atividade econômica local. Falando um pouco sobre a má performance dos mercados 
locais no mês de setembro, e a exemplo de julho e agosto, a inflação continuou não 
dando trégua, também vindo acima das expectativas. Adicionalmente ao mal humor 
externo, tensões políticas e dúvidas sobre uma possível piora no quadro fiscal, em 
especial sobre uma provável acomodação do pagamento de precatórios no orçamento, 
seja por dentro ou por fora do teto de gastos, contribuíram para a abertura da curva de 
juros, com abertura mais forte nos vencimentos mais longos. Desse modo, indicadores 
de renda fixa com exposição mais longa acabaram sofrendo um pouco mais, sendo que 
o destaque positivo ficou por conta do IDkA JPCA 2A (+1, 10%) e pelo IMA-85 (+1,00%), 
seguidos pelo COI (+ 0,44%) e pelo IRF-M 1 (+0,40%). Na ponta negativa tivemos o 
IMA-GERAL (-0,01%), o IMA-8 (-0, 13%), o IRF-M (-0,33%), o IRF-M 1+ (-0,73%) e o 
IMA-85+ (-1,26%), dentre outros. Sobre o mercado de renda variável, também afetado 
pelo mal humor internacional, discussões políticas e duvidas no âmbito fiscal, os índice")M~ 
de bolsa locais apresentaram mais um mês com retornos negativos de for 
generalizada. Assim, partindo do IDIV, com queda -4,48%, o SMLL caiu -6,43%, 
seguidos pelo lbovespa (-6,57%), o IBrX-100 (-6,99%) e o IBRX- 50 (-7,47%), dentre 
outros. Em termos de política monetária, em sua última reunião, realizada em 
22.09.2021, o BCB elevou a taxa Selic em 1%, de 5,25% para 6,25%, em linha com as ~ 
expectativas de mercado. Para a próxima reunião do Copom, jà pré agendada para os 
dias 26 e 27 de outubro, o comitê também já adiantou mais uma alta de 1 ponto, onde 
iríamos dos atuais 6,25% para 7,25% ao final de 2021.De acordo com o que o Copom 
havia salientando, de que as altas de juros serão promovidas sem interrupção, para 
além do nível neutro de estímulo econômico, espera-se que o ciclo de alta seja um ~--.· 
pouco mais estendido. Conforme o último relatório Focus, o mercado estima a Selic em 
8,25% ao final de 2021 e 8, 75% ao final de 2022. Por falar em inflação, o IBGE divulgou ( 
que o IPCA de setembro ficou em 1, 16%. Este é o maior pra o mês de~et~o desde 'A/ 
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1994. A alta do preço da energia elétrica foi apontada pelo IBGE como principal fator de 
impacto para a alta. O IPCA acumulado no ano é de 6,90% e de 10,25% nos últimos 12 
meses. Diante do cenário exposto o Comitê de Investimento decidiu por aplicar os 
valores do aporte recebido da contribuição previdenciária, referente ao mês de 
SETEMBR0/2021, no fundo Banestes Liquidez REF DI. Também deliberou-se por 
aplicar o montante de R$ 20.000.000,00 em Títulos Públicos Federais, com marcação 
na curva, conforme demonstrado no estudo de ALM apresentado pela consultoria LDB. 
A aplicação em Títulos Públicos Federais tem se apresentado como uma excelente 
alternativa de investimento, tendo em vista a elevação das taxas no período, chegando 
a ser superior à meta atuarial prevista para 2022, de IPCA + 4,92%, Para possibilitar 
essa aplicação ficou definido o resgate de R$ 5.500.000,00 de cada um dos fundos BB 
Previdenciário RF IDKA 2 e FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2 A RF LP, e o restante, do fundo 
Banestes Liquidez REF OI. 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. 
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