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

COMITÊ DE INVESTIMENTO 

ATA DE REUNIÃO - Nº 005/2022 

Aos dezesseis dias mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, 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 Veiha/ES, reuniram-se na sala da 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, 

juntamente com os diretores, 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 abril/22. No cenário doméstico, a deterioração das perspectivas para a inflação 

também voltou a se verificar. O comportamento desfavorável dos núcleos de inflação parece 

ser o principal fator para explicar a indicação do Banco Central, em sua última reunião, de 

estender o ciclo de ajuste de Selic para 12,75% a.a .. Assim sendo, como as leituras de 

inflação vieram acima das expectativas, houve uma pressão sobre a curva de juros nominais. 

Os títulos mais curtos atrelados à inflação tiveram retornos positivos devido ao maior carrego 

inflacionário, enquanto os mais longos, sofreram mais com a alta da curva causada por esta 

pressão gerada. Desta maneira, se continuarmos observando estas "surpresas 

inflacionárias" podemos continuar observando o alongamento do ciclo de alta dos juros, o 

que tende a desfavorecer as aplicações em renda fixa, principalmente as que envolvem 

títulos pré-fixados. Em relação a renda variável, as bolsas mundiais tiveram forte queda em 

abril, e, o lbovespa seguiu este movimento e caiu 1O,10% no mês. Destaque para nossas 
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posições do setor de energia que tiveram bom desempenho após a quinta alta mensal :
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consecutiva do petróleo, e, ações dos segmentos bancários e siderurgia contribuíram ··/.. 

negativamente. Mesmo mediante a queda mensal citada acima, verificamos que o nosso 

principal índice de renda variável, o lbovespa, possui um comportamento anual positivo d 

2,91 % e uma queda de -9,27% nos últimos 12 meses, o que segundo muitos analistas,....,..;;~~:'f-.. 

também pode ser entendido como um bom nível de atratividade. Adicionalmente, o fluxó 

estrangeiro, que impulsionou a alta recente do lbovespa, reverteu o movimento dos meses 

anteriores, mostrando uma saída de investimentos da Bolsa local. Desta forma, diante do G 
cenário e considerando que a aquisição de títulos públicos já atingiu quase 100% do valor \ 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE VILA VELHA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
previsto no estudo de ALM, o Comitê de Investimentos decidiu por aplicar os novos recursos 

relativos à Contribuição Previdenciária do mês de abril/2022 mais os rendimentos dos títuios 

públicos creditados nesta data, no valor total de R$ 4.092.594,72, no fundo Safra Soberano 

Regime Próprio - Banco Safra, o qual busca a rentabilidade do OI e que tem uma taxa de 

administração de O, 15%, inferior às praticadas nos fundos atuais. Reaplicar no Fundo BB 

Previdenciário TP IPCA o pagamento do cupom de juros desse fundo, a serem creditados 

no mês de maio de 2022. O comitê de Investimento procura com essas aplicações aumentar 

o percentual da carteira chegando mais próximo ao alvo definido na Política de Investimento 

2022. 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. 

i\ -·"'",,. _ ... ···-. Vila Velha, 16 ~i~e 2022. 
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