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Aos dezesseis do mês de março do ano de 2022, às 9:00h, sito à Av. Eloy Chaves, 956, Sala 503,
centro, em Três Lagoas/MS, estiveram reunidos os membros do Comitê de Investimentos,
devidamente nomeados pela Portaria nº 03/2021, o Diretor Administrativo-Financeiro, os
representantes do Conselho Fiscal do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA e do Instituto TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA, respectivamente, Srs. Dirceu Garcia de Oliveira Junior, Clécius Abrahão Ataíde,
Fernando Nascimento e Rafaela Nicole do Prado. O Presidente declarou instaurada a reunião
ordinária apresentando: 1) as autorização de aplicação e resgate nº 04/2022 a 08/2022; 2) o
detalhamento da Carteira de Investimentos, devidamente atualizada até o dia 15 de março de 2022;
e, 3) o relatório mensal da carteira de investimentos relativo ao mês de fevereiro/2022. A ordem do
dia iniciou-se com a análise do desempenho da carteira de investimentos do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA; foram constatados ganhos em fevereiro no montante R$ 407.158,07 (0,29%);
considerando que o IPCA foi de (1,01%), não foi possível cumprir a meta atuarial determinada para
mês (1,38%). Verificou-se retorno positivo de (0,88%) nas tradicionais aplicações de renda fixa,
compostos majoritariamente por fundos de investimentos em títulos públicos; as aplicações em
renda variável, por suas vezes, apresentaram performance um pouco pior (-0,31%), puxadas pela
desvalorização no índice BOVESPA; as aplicações no exterior apresentaram performance muito
inferior (-6,40%). Com o resultado positivo no mês, a rentabilidade obtida no ano (0,35%) é
insuficiente para promover o cumprimento da meta atuarial medida até o mês de referência (1,38%).
Ato seguinte, passou-se à análise dos fatores de influência da carteira no interstício entre a
realização da última reunião a até data presente. Tivemos uma semana complicada para o Ibovespa,
mas positiva para o câmbio. O Ibovespa encerrou a semana em queda de -2,4%, em 111 mil pontos,
refletindo o desacordo entre a Rússia e a Ucrânia. Já o dólar teve apenas 0,3% de queda, sendo
cotado a R$ 5,05 no fim da semana. A Petrobrás anunciou aumento de 18,8% na gasolina e de 14,9%
no preço do diesel. A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto que determina que os
estados e o Distrito Federal adotem uma alíquota única de ICMS sobre cada combustível, e que essa
cobrança do imposto seja um valor fixo sobre o litro deles. A produção industrial do Brasil caiu -2,4%
em janeiro, com destaque a queda na fabricação de veículos automotores. Por outro lado, as vendas
do varejo subiram 0,8%, resultado acima do esperado. O presidente ucraniano informou que estaria
disposto a desistir de incluir o país na Otan, porém a reunião entre os Chanceleres da Rússia e
Ucrânia terminou sem acordo. O presidente dos EUA anunciou a proibição de importação de
petróleo e gás russo. Já o Reino Unido e a União Europeia sinalizaram a redução gradual da
dependência do gás natural da Rússia. Como resultado, o preço do barril de petróleo alcançou 139
dólares, mas com queda de 12% no dia seguinte. A inflação americana atingiu a marca de 7,9%, nos
últimos 12 meses, em linha com as expectativas do consenso. O Banco Central Europeu antecipou o
encerramento das compras de títulos de dívida já no terceiro trimestre deste ano, caso a inflação
continue aquecida. Na China, após o evento anual entre os parlamentares, o premier chinês
anunciou uma meta de crescimento de 5,5% para o país em 2022. O índice de preços ao produtor
chinês (PPI) aumentou 8,8% no ano, ante um crescimento de 9,1% em janeiro. Já a inflação ao
consumidor fechou em 0,9% no comparativo anual, bem abaixo da meta de 3% para 2022. Para o
IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção aumentou de 5,65% para 6,45%
em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA aumentou de 3,51% para 3,70%. Para 2024, as
estimativas subiram de 3,10% para 3,15%. Para 2025, as projeções ficaram em 3,00%. A projeção
para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou de 0,42% para 0,49% em 2022. Para 2023, a estimativa



diminuiu de 1,50% para 1,43%. Para 2024 a projeção se manteve em 2,00%, e para 2025, a projeção
também se manteve em 2,00%. Para a taxa de câmbio em 2022, o valor caiu de R$5,40 para R$5,30.
Para 2023, a projeção diminuiu de R$ 5,30 para R$5,21. Para o ano de 2024, a projeção se caiu em
R$ 5,30 para R$5,20, e para 2025 a projeção diminuiu de R$ 5,29 para R$5,20. Para a taxa Selic, a
projeção aumentou de 12,25% para 12,75% em 2022. Para 2023, a projeção subiu de 8,25% para
8,75%. Para o ano de 2024, a projeção aumentou de 7,38% para 7,50%. Para 2025, a projeção se
manteve em 7,0%. Reunião do Copom decidiu pela elevação da Selic em 1%, com a taxa alcançando
11,75%. Já na China a produção industrial anual, que possui projeção de 3,09%. Sendo assim,
permanece a recomendação de cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a
volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão
principalmente pelo nosso cenário político. Em relação às aplicações dos RPPS, a Assessoria de
Investimentos Crédito & Mercado recomenda a adoção das seguintes estratégias: mantivemos a não
recomendação de fundos de longuíssimo prazo (IMA-B 5+ E IDKA 20A), 5% em fundos de longo prazo
(IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/ DEBÊNTURE) e 30% em fundos Gestão Duration. Diante da
expectativa de alta na taxa de juros fundos atrelados ao CDI tendem a ter bom desempenho,
indicamos uma exposição de 15% em fundos de curto prazo (CDI), enquanto os fundos de médio
prazo representam 10% de acordo com a nossa alocação tática. Em relação aos fundos pré-fixados,
não recomendamos a estratégia, pois diante da expectativa de alta na taxa de juros o desempenho
destes fundos tende a ser afetado. Mantemos a sugestão para que os recursos necessários para fazer
frente às despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos voláteis (IRF-M1, IDkA IPCA
2A). Já para os títulos públicos, seguindo nossa ótica e diante das seguidas elevações na taxa de juros
demonstram ser uma boa oportunidade. Recomendamos que a exposição seja feita primeiramente
utilizando a marcação à mercado, e posteriormente quando atingindo o valor esperado, seja feita a
transferência para marcação na curva. Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos
tempos, e que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de investimento no exterior,
recomendamos primeiramente a exposição em fundos com hedge com 5% para posteriormente
realizar uma entrada gradativa em fundos que não utilizam hedge cambial também com 5%. Quanto
a fundos de ações atrelados a economia doméstica recomendamos a entrada gradativa de modo que
o investidor fique atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço médio mais
atrativo. Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos a preços mais baratos,
municie-se das informações necessárias para subsidiar a tomada da decisão. À vista de tais
constatações, decidiram os membros do Comitê de Investimentos, por unanimidade, em: 1) autorizar
o Gestor a aplicar R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no fundo de investimentos CAIXA FI
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP; 2) autorizar o Gestor a resgatar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
em renda fixa, do fundo de investimentos CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA DI LP; 3) autorizar o Gestor a
resgatar R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) do fundo de investimentos CAIXA BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA; e, 4) manter inalteradas as demais aplicações. Assim, às 10:06h, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente reunião ordinária, da qual eu, Rafaela Nicole do Prado,
Secretária do Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos demais
membros presentes.
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