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INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Com o intuito de dar transparência à gestão dos recursos do Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Públicos Municipais de Santos e, adotar as melhores práticas no que se 

refere ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes 

Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, seguem os resultados dos processos de 

diligência do primeiro semestre de 2022. 

 

1. OBJETIVO 

 

Verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras 

de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo IPREVSANTOS, acrescidos da análise 

da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas, tendo como 

suporte as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de 

investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público, 

além de outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, 

órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado 

financeiro e de capitais, softwares, entre outros). 
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2. METODOLOGIA 

 

Mensalmente, ao longo do semestre, a gestão do IPREVSANTOS faz o acompanhamento 

dos ativos investidos de forma diária. Este trabalho consiste na consulta dos extratos 

bancários, rentabilidades, análise de riscos e alinhamento à Política de Investimentos e à 

Legislação que rege os investimentos dos Institutos de Previdência. 

 

Segue abaixo, os pontos trabalhados ao longo do período, especificamente no que se 

refere ao processo de diligência: 

 

a – Atualização do Credenciamento das Instituições Financeiras 

 

Conforme definido pela Gestão, o processo de atualização dos credenciamentos é 

padronizado e deve ocorrer no primeiro mês de cada ano. Referência: PORTARIA DE 

CREDENCIAMENTO nº 390/20 de 2020. 

 

Neste processo de atualização do Credenciamento é possível verificar a situação 

patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas. 

 

Em 2022 todas as instituições responderam ao envio da documentação e realizaram a 

atualização com sucesso. Os documentos encontram-se arquivados de forma eletrônica e 

fazem parte do Processo Administrativo 118/2022-26. No que pese o âmbito legal, foi 

publica Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência nº 1.467 tratando do prazo de 

atualização do credenciamento que, a partir de sua vigência, passa a ser obrigatório de 2 

em 2 anos. Assim, com a atualização realizada em janeiro de 2022 o IPREVSANTOS tem 

como novo prazo janeiro de 2024 para realizar novas atualizações. 

 

A lista das instituições credenciadas foi divulgada no site do Instituto 

www.iprev.santos.sp.gov.br. 

 

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 3, Credenciamento, item 4, 

Instituições Financeiras, item 5, Análise dos lastros dos Ativos Investidos e o item 6 Fundos 

Estressados. 
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b – Acompanhamento mensal: Visitas Técnicas e Atendimentos 

 

Foram realizadas visitas técnicas das instituições financeira, no decorrer do período, para 

apresentação e atualização dos ativos investimentos e das condições patrimonial, fiscal, 

comercial e jurídica.  

 

Este processo está devidamente registrado nas Atas do Comitê de Investimentos que, 

também, podem ser encontradas no site do IPREVSANTOS.  

 

Adicionalmente, o gestor dos recursos, através de reuniões online, também manteve 

contato com as Instituições, verificando de forma mensal o controle das estratégias de 

alocação, a saúde financeira dos ativos investidos e das próprias instituições investidas. 

 

Esta análise auxiliou a gestão com informações para o item 3, Instituições Financeiras, 

item 4, Análise dos lastros dos Ativos Investidos e o item 5 Fundos Estressados. 

 

c – Relatório de Investimentos 

 

O Relatório de prestação de contas dos resultados da carteira é elaborado e apresentado, 

mensalmente, para o comitê de investimentos e para os conselhos deliberativos. Além do 

panorama mensal, o relatório apresenta análise de risco contendo: 

 

- Índice de Sharpe e VAR; 

Normalmente, ao avaliar um fundo de investimento (ou qualquer ativo), levamos em 

consideração a análise do risco e retorno. O retorno é apurado pelo rendimento médio 

proporcionado pelo ativo em determinado período. O risco, por sua vez, é medido pela 

volatilidade, ou desvio padrão, deste rendimento médio. 

A volatilidade serve para avaliar o risco de perda, já que informa a intensidade na variação 

dos preços dos ativos. Um ativo mais arriscado é mais volátil (índices maiores), enquanto 

um ativo mais seguro é menos volátil (índices menores). 
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O Índice de Sharpe é utilizado para calcular a rentabilidade de um ativo, considerando o 

seu risco, baseado em uma fórmula matemática = (retorno do ativo analisado - retorno 

livre de risco, normalmente representado pela Taxa Selic) / risco do ativo. 

 

Com o Índice VAR é possível saber até que ponto uma determinada carteira pode se 

desvalorizar diante de um cenário ruim, possibilitando uma análise quantificada de qual 

a perda máxima que um investimento pode resultar.  Ele recorre a diversos instrumentos 

estatísticos como distribuição normal, desvio padrão e intervalo de confiança. 

 

- Análise de Risco x Retorno e análise por indicadores de riscos; 

- Cenário Econômico; 

- Análise de volatilidade e liquidez; 

- Acompanhamento das principais movimentações financeiras; 

- Análise do Gestor de Recursos. 

 

Esta análise auxiliou a gestão com informações item 4, Análise dos lastros dos Ativos 

Investidos. 

 

d – Análise dos Lastros dos Ativos Investidos 

 

Lastro é um ativo secundário que serve como uma garantia implícita para um ativo 

principal. Ou seja, o lastro é utilizado para relacionar um ativo inicialmente sem valor 

(como um pedaço de papel utilizado como título) com um algo que possua um valor 

explicito e visível (como um bem físico). 

Logo, ao lastrear um título, por exemplo, o seu emissor está oferecendo um segundo 

ativo, de valor reconhecido por todos, para garantir a avaliação do primeiro. Dessa forma, 
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o lastro “transfere” seu valor ao ativo principal, possibilitando que ele seja reconhecido e 

negociado com outras pessoas. 

O lastro também é utilizado largamente nas operações com títulos no mercado financeiro. 

Na verdade, é o lastro dado como garantia em um título que permite que ele seja aceito 

e negociado no mercado pelos investidores. 

Diante da explanação acima, se deu a análise do Item 4, Análise dos lastros dos Ativos 

Investidos, que busca identificar e avaliar os seguintes pontos: 

 

- Vinculação dos ativos investidos e a legislação vigente; 

- Vinculação entre as estratégias pretendidas e os ativos investidos; 

- Veracidade das informações prestadas pelas Instituições financeiras; 

- Controle eficiente dos riscos dos ativos. 

 

e – Acompanhamento Fundos Estressados 

 

Entende-se por Fundo Estressados, os fundos que possuem parecer (nuance) da 

Secretaria de Previdência em relação a fatos que prejudicaram o andamento do processo 

de investimento do fundo ou fundos que estejam com capital investido presos por tempo 

indeterminado e, por alguma razão, ainda não cumprem com as distribuições de 

rendimentos prometidas. 

 

Neste sentido a gestão do IPREVSANTOS mantém acompanhamento mensal dos 

principais acontecimentos e necessidades com o intuito de dar transparência e proteger 

o capital investido. Como formas de ação podemos destacar: 

 

- Acompanhamento mensal dos extratos; 

- Consulta mensal ao site da CVM para atualização e consulta aos fatos relevantes 

divulgados; 

- Acompanhamento e participação nas assembleias de cotistas; 

- Auxílio do departamento jurídico (DEJUR) para casos específicos. 
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Esta análise auxiliou a gestão com informações item 5, Fundos Estressados. 

 

 

 

 

3. CREDENCIAMENTO 

 

O IPREVSANTOS, com base na Portaria MPS 519/11 e sua Portaria de Credenciamento 

309/2020, verifica anualmente a situação patrimonial, fiscal, jurídica e comercial das 

instituições financeiras que possuem ou pretendem possuir ativos investidos com 

recursos previdenciarios. 

 

Este processo iniciado em janeiro de cada ano tem como obejtivos: 

1- Iniciar o ano avaliando as Instituições no que se refere aos requístos de saúde 

institucional (patrimonial, fiscal, jurídica e comercial); 

2- Fornecer a equipe de gestão parametros atualizados, para identificar, 

mensalmente, possíveis desvios das informações fornecidas; 

3- Fornecer informações para este presente relatório semestral. 

 

A seguir os itens verifciados e recebidos para cada critério de análise: 

 

A - Patrimonial: 

 

Os documentos buscam identificar a situação atual do patrimônio da Institutição como 

um todo e o controle de riscos internos para sua prevenção. 

 

- Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento - QDD, 

preenchido e assinado pelos responsáveis pela instituição financeira, com as  informações 

sobre a empresa e seus anexos: 

- Declaração de que possui compliance atuante; 

- Relatório de Rating’s válido, conforme limites mínimos estabelecidos na “Política de 

Investimentos”, com avaliação de grau de investimento de pelo menos uma das seguintes 

agências classificadoras de risco: Standard & Poors, Moody’s, Fitch Ratings, Austin Rating. 
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B - Fiscal: 

 

Os documentos permitem comprovar as situações fiscais em dia, no ato do 

credenciamento e no decorrer a utilização dos produtos financeiros das Institutições 

aptas 

 

- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

- Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União; 

- Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e Concordata); 

 

C - Jurídico: 

 

Os documentos permitem avaliar os atos de constituição da empresa, seus registros de 

funcionamento junto aos orgãos de regulação e suas vinculações legais perante a 

legislação vigente para os Institutos de Previdência. 

 

- Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de 

Valores Mobiliários ou órgão competente;  

- Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 

- Contrato Social ou Estatuto Social; 

- Nome e CPF dos componentes do Quadro Societário; 

- Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores Mobiliários nem no BACEN, 

devidamente assinada pelo seu respectivo representante legal; 

- Comprovar o atendimento aos requisitos previstos no § 5º do Art. 15 da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, e alterações 

posteriores; 

 

D- Comercial: 

 

Os documentos identificam a estrutura organizacional da equipe comercial que terá 
relacionamento com a gestão, estrutura própria ou via Agente Autonomo de 
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Investimentos (AAI). Permite também dar ciência quanto os contratos de remuneração 
com terceiros, sem entrar no meríto de valores. Caso a distribuição dos ativos seja feita 
por AAI, a empresa, também é credenciada e apresenta todo o rol de documentação 
necessária. 

 

- Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence - Estrutura de distribuição dos produtos de 
investimentos (Própria ou por meio de Agente Autonômo de Investimentos – AAI) 
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4. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

O processo de diligência ocorre por meio da verificação mensal da saúde financeira das 

instituições investidas, dentro das necessidades do Pró-Gestão.  

Segue tabela de alocação por instituição e análise das principais condições de mercado de 

cada empresa: 

TABELA - ALOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS 

 
 

 

Fonte: Sistema Siru – Crédito e Mercado 
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1 - Caixa Econômica  

Principal instituição da carteira do IPREVSANTOS, em alocação de recursos. Banco Público 

com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Encaminhou documentação e 

renovou seu credenciamento, dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre 

não foi encontrado indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou 

jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do 

instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. 

Fundos investidos: 

 

- CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

 

- CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

 

- CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 

 

- CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 

 

- CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 

 

2 – Banco Bradesco 

Um dos maiores bancos privados do país, encaminhou documentação e renovou seu 

credenciamento, dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi 

encontrado indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica 

tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui 

equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. Fundos 

investidos: 
 

- BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 

 

- BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA 
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3 – Banco Itaú Unibanco (Itaú DTVM) 

Um dos maiores bancos privados do país, encaminhou documentação e renovou seu 

credenciamento, dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi 

encontrado indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica 

tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Um 

fato a se destacar foi a alteração do gestor de fundos do Banco Itaú Unibanco para a Itaú 

Asset Management, processo este que incorreu em credenciamento da instituição 

gestora porém sem nenhuma alteração nas características do produtos investidos. Possui 

equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. Fundos 

investidos: 

 

- ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 

 

- ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA 

 

- ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 

 

- ITAÚ INST OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP 

 

 

4 - Banco do Brasil 

Banco Público com concentração de recursos do seguimento de RPPS. Encaminhou 

documentação e renovou seu credenciamento, dentro das obrigatoriedades legais. Ao 

longo do semestre não foi encontrado indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, 

comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por 

parte do instituto. Possui equipe comercial própria com atendimento através de agência 

bancária. 

 

- BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 
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- BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 

 

- BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO 

 

- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL DI 

 

- BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FIA 

 

- BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 

 

5 - Western Asset 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e renovou seu credenciamento, 

dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado indícios de 

que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao 

ponto de atuação de contingência por parte do instituto. A gestora possui grande 

experiência em investimentos no exterior, fato este observado pelos resultados 

satisfatórios dos ativos investidos pelo IPREVSATOS, desta categoria. Possui equipe 

comercial própria com atendimento através de especialista de investimentos. O contato 

se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails. Fundos investidos: 
 

- WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA 

 

- WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO 

 

- WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIM 

 

6 - XP Investimentos 

A XP se tornou banco no ano de 2020 se firmando uma das novas empresas financeiras 

do mercado local. Encaminhou documentação e renovou seu credenciamento, dentro das 

obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado indícios de que as 

condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao ponto de 
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atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria com 

atendimento através de agência bancária. Como corretora de recursos, distribui fundos 

de investimentos de outras gestoras assim como a Navi Capital, Morgan Stanley e Axa WF 

Framlington, gestoras estas selecionadas para aportes do IPREVSANTOS. Fundos 

Investidos: 

 

- XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP 

 

- XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES 

 

- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC AÇÕES 

 

- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 

 

7 – Vinci Partners 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e renovou seu credenciamento, 

dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado indícios de 

que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao 

ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria 

com atendimento através de especialista de investimentos. O contato se dá por meio de 

visitas, reuniões virtuais e via e-mails. Fundos investidos: 

 

- VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES 

 

- VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES 

 

8 – NAVI CAPITAL 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e renovou seu credenciamento, 

dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado indícios de 

que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao 

ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui distribuição realizada por 
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meio da equipe comercial da XP Investimentos, responsável também por toda atualização 

do produto e seu operacional. Fundo investido: 

 

- NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 

 

9 - AZ QUEST (Privatiza AAI) 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e renovou seu credenciamento, 

dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado indícios de 

que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao 

ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial 

representada por Agente Autônomo de Investimento (AAI), Privatiza Investimentos, que 

também encaminhou documentação de credenciamento. Fundos investidos: 

 

- AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 

 

- AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES 

 

10 - OCCAM (Grid Investimentos) 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e renovou seu credenciamento, 

dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado indícios de 

que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao 

ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial 

representada por Agente Autônomo de Investimento (AAI), GRID Investimentos, que 

também encaminhou documentação de credenciamento. Fundo investido: 

 

- OCCAM FIC AÇÕES 
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11 - BTG PACTUAL 

Um dos maiores bancos privados do país, encaminhou documentação e renovou seu 

credenciamento, dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi 

encontrado indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica 

tenham se prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui 

equipe comercial própria com atendimento através de agência bancária. Fundos 

Investidos: 

 

- BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

 

- BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP 

 

12 - Constância Investimentos 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e renovou seu credenciamento, 

dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado indícios de 

que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se prejudicado ao 

ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe comercial própria 

com atendimento através de especialista de investimentos. O contato se dá por meio de 

visitas, reuniões virtuais e via e-mails. No segundo semestre de 2021 o Fundo Investido 

pelo IPREVSANTOS alterou sua gestora, saindo da Constância. Esse movimento levou, 

também, a mudança de alguns membros da equipe comercial que também foram para a 

nova empresa. 

 

12 - SOMMA Investimentos 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e teve seu credenciamento 

aprovado, dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado 

indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se 

prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe 
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comercial própria com atendimento através de especialista de investimentos. O contato 

se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails. O Fundo de Ações originado da 

Constância Investimentos migrou para a gestora junto com a equipe comercial que 

atendia o IPREVSANTOS. Não houve alteração nas características do fundo contratadas. 

Fundo Investido: 

 

- SOMMA BRASIL FI AÇÕES 

 

13 – RIO BRAVO INVESTIMENTOS 

Gestora privada de recursos. Encaminhou documentação e teve seu credenciamento 

aprovado, dentro das obrigatoriedades legais. Ao longo do semestre não foi encontrado 

indícios de que as condições de patrimônio, fiscal, comercial ou jurídica tenham se 

prejudicado ao ponto de atuação de contingência por parte do instituto. Possui equipe 

comercial própria com atendimento através de especialista de investimentos. O contato 

se dá por meio de visitas, reuniões virtuais e via e-mails. O Fundo selecionado para 

investimento, está enquadrado como Multimercado e possui característica de proteger o 

capital investido. Somado a isso a estratégia busca retorno acima do IBOVESPA e atrelados 

a meta atuarial do Instituto, ao mesmo tempo que protege o capital das possíveis quedas 

do mercado de renda variável. Não houve alteração nas características do fundo 

contratadas. Fundo Investido: 

 

- RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO 
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5. Análise de Lastros dos Ativos 

Para melhor visualizar e gerir os ativos investidos, o processo de análise de lastros fornece 

a composição final dos ativos investidos, sejam eles realizados de forma direta, caso do 

investimento nos títulos públicos, seja de forma indireta, caso dos investimentos 

realizados via fundos de investimentos. O estudo do primeiro semestre de 2022 

demonstra que os título públicos são os principais ativos alocados na ordem de 70%, 

seguido das operações compromissadas, ações e dos ativos atrelados ao exterior. Seguem 

resultados detalhados: 

 

TABELA – LASTROS DOS ATIVOS INVESTIDOS 
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TABELA – CONCENTRAÇÃO POR ATIVO 

 

ATIVOS R$ % 

Títulos Públicos    R$ 1.155.397.065,76 70,00% 

Op. Compromissadas    R$    203.871.743,40 12,35% 

Ações  R$    188.508.212,11 11,42% 

Investimentos no Exterior  R$     64.813.765,74 3,93% 

 

 

 

 

 

GRÁFICO - CONCENTRAÇÃO DOS ATIVOS INVESTIDOS 

 

 
 

70,00%

12,35%

11,42%

3,93%

Títulos Públicos Op. Compromissadas Ações Investimentos no Exterior
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Como apresentado nas metodologias apresentadas, o relatório mensal de investimentos 

proporciona o acompanhamento do risco retorno e da situação financeira de cada fundo 

investido. Dessa forma apresentamos os resultados: 

 

 
 

Com a observação dos lastros dos Ativos Investidos a gestão conclui que os investimentos 

selecionados estão de acordo os parâmetros pretendidos pela legislação acerca da 

seleção dos ativos possíveis em carteira. 
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6. FUNDOS ESTRESSADOS  

Assim como as instituições credenciadas, os adminstradores e gestores dos fundos 

estressados passaram por processo de solicitação das informações fiscal, patrimonial, 

comercial e jurídica ao longo dos primeiros meses do ano. Tendo em vista o fechamento 

do primeiro semestre de 2022, seguem as prinicipais atualizações quanto aos ativos 

referentes a este grupo: 

 

TABELA – POSIÇÃO 2º Sem 

 

 

1 - BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP - R$ 102.427,26 

 

Administrador: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL 

GESTOR: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS Ltda 

 

Este fundo teve como estratégia a aquisição de empresas voltadas para o mercado de 

energia. No decorrer do processo algumas empresas adquiridas não corresponderam às 

expectativas de mercado e acabaram entrando em recuperação judicial, comprometendo 

parte de seu patrimônio.  

A gestão do Fundo foi alterada e a Rio Bravo acabou substituindo a BRPP (Brasil Plural).  

Em 2021 o Fundo propõe a emissão de novas cotas, fato que foi rejeitado em primeiro 
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momento pelos cotistas. De qualquer maneira, as contas financeiras de 2020 foram 

devidamente aprovadas na última assembleia do primeiro semestre. 

 

 

2 - LSH FIP - R$ 1.209.158,86 

 

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda 

GESTOR: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Ltda 

 

O Fundo possui um hotel na cidade do Rio de Janeiro, localizado na Barra da Tijuca. Após 

processo de fechamento do estabelecimento devido a pandemia, o fundo reabriu suas 

atividades e está recebendo hospedes normalmente. Dito isto, ocorreu uma proposta de 

embandeiramento, do hotel, pela OWN, aprovado pela maioria dos cotistas em 

assembleia. A proposta da empresa é arcar com as despesas operacionais do hotel, 

restabelecendo seu fluxo de caixa e gerando retornos ao longo do prazo estabelecido em 

contrato. No decorrer dos últimos meses, foi aprovado plano de liquidação inicial por 

parte da maioria das cotistas com o intuito de avaliar as receitas e despesas totais e 

viabilizar o desinvestimento principalmente dos cotistas RPPS. Hoje, as obrigações 

(dívidas) são maiores que o valor patrimonial do ativo (imóvel) situação que fatalmente 

recairia sobre os cotistas do fundo.  

O Departamento Jurídico do IPREVSANTOS auxilia a gestão neste processo, 

acompanhando todos os quesitos legais que envolvem este ativo. No que se refere as 

assembleias de cotistas, todas tiveram a presença do IPREVSANTOS.  

 

Assembleias Realizadas: 

- 17 fevereiro 2022 

- 05 abril 2022 
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- 13 maio 2022 

 

 

3 - W7 MULTESTRATÉGIA FIP - R$ 5.221.606,81 

 

Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

GESTOR: A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS Ltda 

 

O Fundo tem como objetivo adquirir ações de companhias. Como processo de 

investimento, seleciona, adquire e administra as empresas investidas com intuito de 

proporcionar lucro aos cotistas por meio de distribuição de rendimentos ou vendas das 

empresas com valorização. Porém, ao longo do processo de investimento o fundo não 

correspondeu na seleção dos ativos e ainda não proporcionou aos cotistas os retornos 

nos prazos prometidos.  

 

W7 

Mês R$ 

Abr R$ 19.321,50    

  

TOTAL R$ 19.321,50 

 

Assembleias Realizadas: 

- 11 abril 2022 

 

 

4 - SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULT SÊNIOR II – R$ 3.067,90 

 

Administrador: PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO 
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GESTOR: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS Ltda 

 

Tendo em vista que o Fundo se encontra, desde 10 de março de 2016, em processo de 

liquidação, o Fundo não realizará novas aquisições de Direitos Creditórios, não lhe sendo 

mais aplicáveis, portanto, índices de composição e diversificação da carteira, condições 

de cessão, critérios de elegibilidade e política de concessão de crédito, anteriormente 

previstos e observados durante o período de investimentos do Fundo. 

 

 

5 - REAG RENDA (RMAI11) - R$ 2.171.571,98 

 

Administrador: REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 

GESTOR: REAG ASSET MANAGEMENT LTDA 

 

O Fundo alterou sua estrutura ao longo de 2020 e está agora sendo negociado no mercado 

de bolsa de valores. Dessa forma, a gestão faz o acompanhamento mensal do valor de 

mercado do ativo, buscando uma oportunidade para sua venda. A principal alteração 

dentro do primeiro semestre foi a aprovação do desdobramento do fundo da fração de 

1:10. Esse processo se deu com objetivo de aumentar a liquidez do ativo em função do 

início de negociação de suas cotas dentro do ambiente de bolsa (B3). Segue histórico de 

rendimentos recebidos: 

 

REAG 

Mês R$ 

Jan R$ 56.997,87    

  

TOTAL R$ 56.997,87 
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Assembleias Realizadas: 

- 16 fevereiro 2022 

- 09 maio 2022 

 

 

6 - VECTOR QUELUZ LAJES CORP FII – R$ 5.121.600,29 

 

Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

GESTOR: VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA 

 

O Fundo desde de 2020 está amortizando as cotas classe A, emitidas inicialmente. O 

IPREVSANTOS mantém o acompanhamento dos recebimentos ao longo do ano de 2021. 

Segue histórico de recebimentos: 

 

VECTOR 

Mês R$ 

Mai R$ 2.101.235,04 

Jun R$ 299.156,97 

TOTAL R$ 2.400.392,01 

 

Foi aprovado em Assembleia plano de liquidação do Fundo. O plano tem como objetivo 

inicial distribuir os recursos já presentes em caixa e submeter ao mercado os CRIs em 

carteira buscando a melhor possibilidade de venda. O prazo será até agosto de 2023, 

quando o gestor ou venderá toda a posição e distribuirá aos cotistas ou prolongará o 

período para o esforço de venda da totalidade de carteira. 

 

Assembleias Realizadas: 

- 06 maio 2022 
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7 - CAPITÂNIA MULTI FIC MULT CP – R$ 250.648,53 

 

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 

GESTOR: CAPITANIA S/A 

 

O Fundo tem como principal estratégia o investimento em ativos imobiliários. Sendo 

assim concentrou aproximadamente 90% dos recursos para compra de ativos que ainda 

não estão tendo retorno financeiro, ou seja, não estão distribuindo recursos de 

rendimentos. 

CAPITÂNIA 

Mês R$ 

Jan R$ 5.844,70 

Abr R$ 5.844,70 

TOTAL R$ 11.689,40 

 

________________________________________________________________________ 

Observação: Todos os Fundos Estressados estão impedidos, por lei, de receber novos 

recursos previdenciários. Porém, para que os fundos sejam declarados aos órgãos 

fiscalizadores, já que existem recursos investidos, é necessário manter seus dados 

atualizados e, com isso, seus administradores e gestores fazem parte do rol de instituições 

financeiras vinculadas ao IPREVSANTOS. O objetivo principal da gestão é reaver o maior 

valor possível em comparação aos recursos investidos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este relatório buscou apresentar a metodologia de acompanhamento dos ativos 

investidos e instituições financeiras de acordo os propósitos de gestão adotados no Pró-

Gestão. No decorrer do primeiro semestre de 2022 o IPREVSANTOS apresentou diligência 

dos atores envolvidos no processo de investimentos, não encontrando situação que 

envolvesse riscos ao patrimônio investido.  

 

TABELA – QUADRO RESUMO – RELATÓRIO DILIGÊNCIA 

 
- No quadro acima é considerado o conglomerado financeiro como um todo. 

- Fundos Estressados: os atores que adminstram e gerem estes fundos, tem seus dados atualizados, seu acompanhamento realizado mensalmente, mas 

não cumprem os requisitos para captção de novos recursos junto ao IPREVSANTOS, por essa razão  todos estão marcados com "x". 
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28 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 28 de julho de 2022, 08:30:38

Relatório Diligencia - 1 sem 22 pdf
Código do documento c9b083f1-fc87-4784-bd2d-e4f1328bac02

Assinaturas
Rodrigo Brandão
rodrigobrandao@santos.sp.gov.br
Assinou

Eventos do documento

28 Jul 2022, 08:28:33
Documento c9b083f1-fc87-4784-bd2d-e4f1328bac02 criado por COSME MANOEL PEREIRA FERNANDES
(c6f1bc91-0223-488d-9f72-19d84f79d8f6). Email:iprev@santos.sp.gov.br. - DATE_ATOM:
2022-07-28T08:28:33-03:00

28 Jul 2022, 08:28:58
Assinaturas iniciadas por COSME MANOEL PEREIRA FERNANDES (c6f1bc91-0223-488d-9f72-19d84f79d8f6). Email:
iprev@santos.sp.gov.br. - DATE_ATOM: 2022-07-28T08:28:58-03:00

28 Jul 2022, 08:29:50
RODRIGO BRANDÃO Assinou - Email: rodrigobrandao@santos.sp.gov.br - IP: 198.49.133.250 (198.49.133.250
porta: 6294) - Documento de identificação informado: 368.285.788-56 - DATE_ATOM: 2022-07-28T08:29:50-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d9e9032d08f8bfe7164e3203d27eee472f4e8103bf67bc344345cd9b4db9bdd8
(SHA512):6e6e1270d38e28c91e7d35d142b6ba79c98eac9372ff463f5b99540d4c803fac251833c8b39c1bf35570775b63003e415226540f65e25c7b87fd3c317ded6896

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


		2022-07-28T08:30:49-0300




