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ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE 1 

INVESTIMENTOS 2 

 3 

GESTÃO  2021 – 2024 4 

 5 

  6 

INTRODUÇÃO. No dia 29 de abril de 2021, às 10h00, presencialmente, foi 7 

realizada reunião do Comitê de Investimentos do IPREVSANTOS. 8 

Participaram a Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Presidente do Comitê de 9 

Investimentos, e os membros Sras. Daniele Orgem Fernandes da Silva e 10 

Cláudia Alessandra Parreira Silva Garcia e os Srs. Thiago Silvério de Souza e 11 

Vandré Cabral Bezerra, além do Sr. Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior, 12 

Presidente do Instituto, e o Coordenador de Controle Financeiro Sr. Rodrigo 13 

Brandão de Araújo. INFORMAÇÕES GERAIS. A reunião teve como foco 14 

principal a apresentação, por parte da consultoria CREDITO E MERCADO, do 15 

estudo de ALM. Seu principal objetivo foi analisar a evolução das distribuições 16 

dos ativos de acordo com suas características de risco e a necessidade do 17 

cumprimento do compromisso de pagamento dos benefícios previdenciários de 18 

longo prazo, dentro da legislação vigente. Participaram da apresentação o Sr. 19 

Thiago Norte e o Sr. Luis Arnaud. O Sr. Luis conduziu a maior parte do 20 

conteúdo apresentado, iniciando sua fala explicando as bases para a avaliação 21 

dos investimentos do IPREVSANTOS e os consequentes resultados 22 

alvançados. O estudo tem como principal base os dados fornecidos para o 23 

cálculo atuarial e declarados à Secretaria de Previdência na forma do DRAA e 24 

o resultado acumulado da carteira de investimentos do Plano Previdenciário. 25 

Aqui cabe observar que o Estudo não considerou os ativos relacionados ao 26 

Plano Financeiro, devido ao suas características distintas. Dessa forma, o Sr. 27 

Luis reforçou que a qualidade da base de dados está 100% relacionada aos 28 

resultados obtidos. A evolução deste fator ano após ano, melhora todo tipo de 29 
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análise relaciona as projeções futuras dos ativos do Instituto. De forma 30 

resumida, o estudo indica que a posição de diversificação atual da carteira gera 31 

um resultado de longo prazo abaixo da meta atuarial atual, em sua média. e 32 

apresenta outras possíveis diversificações com foco principal em dois tipos de 33 

cenários, o otimista e o pessimista. Neste ponto, o Sr Luis reforçou que os 34 

resultados se deram com relação a base de dados do ano de 2019. Os resultados 35 

apontam para modelos com trajetórias, também abaixo da média da meta 36 

atuarial, fato este que demonstra as dificuldades da gestão previdenciárias de 37 

longo prazo. Por outro lado, a diversificação pode, com pequenos ajustes feitos 38 

de forma pontual evoluir para entregar um desempenho cada vez melhor. Por 39 

fim o Sr. Luiz reforçou que é importante a realização constante do Estudo de 40 

ALM como forma de visualizar os cenários possíveis dentro das distribuições 41 

dos ativos permitidos pela legislação vigente. Após apresentação foi aberto 42 

debate e questionamentos. O Sr. Rodrigo questionou se o ALM poderia ser o 43 

melhor modelo para que o Comitê de Investimento acompanhasse e justificasse 44 

possíveis rebalanceamentos de carteira, no longo prazo. O Sr. Luis acredita que 45 

sim e, adicionalmente, reforçou a necessidade da atualização do estudo de 46 

forma frequente e a observação constante dos cenários de curto e médio prazo. 47 

Para finalizar o Sr. Rodrigo reforçou que a carteira atual do IPREV já apresenta 48 

percentuais de diversificação mais próximos ao modelo apresentado que gerou 49 

melhores resultados. Isso se deu pela já presente consideração dos resultados 50 

do Estudo de ALM entregue em outubro de 2020, para o conteúdo da Política 51 

de Investimentos de 2021. Aproveitando o Coordenador agradeceu o trabalho 52 

apresentado e reforçou que sua apresentação não foi realizada antes por 53 

questões da pandemia e seu conteúdo, na integra, estará anexo a esta Ata.  54 

CENÁRIO MACROECONÔMICO E EVOLUÇÃO DOS 55 

INVESTIMENTOS. Não houve destaque para o tema. Em PROPOSTAS DE 56 

INVESTIMENTOS E ANÁLISE TÉCNICA DOS RISCOS.  Não houve 57 



 

 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

 PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

 

3 

destaque para o tema. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO. 58 

Não houve destaque para o tema. 59 

 60 

Membros do Comitê presentes: 61 

    62 
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______________________________      ______________________________ 65 

             Gabrielle Leonel Gonçalves                Daniele Orgem Fernandes da Silva                                66 

             Presidente 67 

 68 

 69 

 70 

     71 

______________________________      ______________________________ 72 

    Cláudia Alessandra Parreira Silva                  Thiago Silvério de Souza 73 
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Vandré Cabral Bezerra 79 
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       Rodrigo Brandão de Araújo                  Rui Sérgio Gomes de Rosis Júnior 85 

Coordenador de Controle Financeiro              Presidente - IPREVSANTOS 86 


