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Aos 28 dias do mês de março do ano de 2.018, às 8:00h, na sala de reuniões da sede
do Três Lagoas Previdência, sito à Rua Paranaíba 196, centro, em Três Lagoas/MS, estiveram
reunidos os membros do Comitê de Investimentos, devidamente nomeados pela Portaria nº
40/2018, os Srs. Dirceu Garcia de Oliveira Junior e Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa,
respectivamente Diretor Administrativo-Financeiro e Diretora-Presidente do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA, e Sra. Ana Maria Neves Lacerda, Conselheira Fiscal desta autarquia
previdenciária. Ausentes o representante do Conselho de Administração, Sr. Leonardo da
Silva Andrade, e o representante dos servidores públicos municipais, Sr. Emerson Paulo
Barbosa. O Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Dirceu Garcia de Oliveira Junior,
declarou instaurada a reunião ordinária e iniciou aos trabalhos apresentando: 1)
apresentação das autorizações de aplicação e resgate nº 002 a 012/2018; 2) o detalhamento
da Carteira de Investimentos, devidamente atualizada até o dia 27 de março de 2.018; 3) o
relatório mensal da carteira de investimentos. Relativamente ao desempenho da carteira de
investimentos do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, foi constatada rentabilidade positiva em
fevereiro (0,59%), mês em que a carteira ofereceu rentabilidade nominal de R$ 351.542,94;
apesar de inferior à meta estipulada para o mês (0,74%), a rentabilidade acumulada (2,37%)
é suficiente para promover o cumprimento da meta atuarial do primeiro bimestre (1,55%).
Esclareceu, ainda, que as alterações da Política de Investimentos propostas pelo Comitê de
Investimentos ainda não foram aprovadas pelo Conselho de Administração, o que impediu o
cumprimento das deliberações tomadas pelo Comitê na última reunião; além do óbice técnico,
as posições em renda fixa também se mostraram mais rentáveis durante todo o mês de março, o
que desaconselhou maiores alterações nas posições já mantidas pelo RPPS. Ato contínuo, os
membros discutiram os fatores de influência da carteira no interstício entre a realização da
última reunião a até data presente. Em relação à economia internacional, na zona do euro,
tanto o PMI industrial, quanto o de serviços recuaram em relação ao mês anterior e abaixo
das estimativas dos economistas. Isso revelou que as empresas da zona do euro encerram o
primeiro trimestre de 2018 com o crescimento mais lento em um ano. Nos EUA, os pedidos
de bens duráveis registraram alta de 3,1% em fevereiro, acima do esperado pelos analistas. E
quanto à reunião do FED, a decisão foi a de elevar a taxa básica do patamar entre 1,25% e
1,50% ao ano para o entre 1,50% e 1,75%. Em suas estimativas trimestrais os membros do
FED avaliaram que deverão ocorrer mais duas elevações da taxa neste ano. Nos mercados de
ações internacionais, a semana passada foi de baixas. Enquanto o Dax, índice da bolsa alemã
recuou 4,06%, o FTSE-100, da bolsa inglesa caiu 3,38%, o índice S&P 500, da bolsa norte-



americana 5,95% e o Nikkey 225, da bolsa japonesa, 4,20%. Em relação à economia brasileira,
dos indicadores parciais de inflação, o IPC-S depois de ter registrado alta de 0,12% na
segunda mediação de março, avançou para 0,14% na terceira medição. Já o IPCA-15, dada a
queda nos preços dos alimentos, registrou o seu nível mais baixo em 18 anos para o mês.
Com um avanço de 0,10% frente ao mês anterior. Nesse contexto, o Copom decidiu reduzir a
taxa Selic de 6,75% para 6,50% e surpreendeu o mercado anunciando que nova redução de
0,25% pode ser possível em março, o que encerraria o ciclo de queda da taxa Selic. Quanto à
atividade econômica, o Banco Central anunciou que o IBC-Br recuou 0,56% em janeiro,
frente a dezembro, porém menos do que o esperado. Para a bolsa brasileira, foi também
uma semana de queda, com o Ibovespa recuando 0,60%. Assim, a alta acumulada no ano foi
reduzida para 10,44% e de doze meses para 32,14%. O dólar, por sua vez, subiu 0,41%,
levando a queda no ano para 0,12%. O IMA-B Total, por sua vez, subiu 0,23% na semana,
acumulando alta de 5,08% no ano. No Relatório Focus recém-divulgado, a média dos
economistas que militam no mercado financeiro estimou que o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) subirá 3,57% em 2018, frente a 3,63% na semana anterior. Para
2019 a estimativa é de que suba 4,10%, frente a 4,20% na semana anterior. Para a taxa Selic,
o relatório informou que, para o fim de 2018 a taxa Selic estará em 6,50%, como na última
pesquisa e em 8% no final de 2019, também como na pesquisa anterior. Já para o
desempenho da economia previsto para este ano, o mercado estimou a evolução do PIB em
2,89%, frente a 2,83% na semana anterior. Para 2019 a estimativa é que o PIB cresça 3%,
como na semana anterior. Para a taxa de câmbio, a pesquisa mostrou que a cotação da
moeda americana estará em R$ 3,30, no fim de 2018, como no último relatório e em R$ 3,39
no final de 2019, também como na semana anterior. Para o Investimento Estrangeiro Direto,
as expectativas são de um ingresso de US$ 77,50 bilhões em 2018, frente a US$ 80 bilhões
na última pesquisa e de US$ 80 bilhões em 2019. Quanto às aplicações financeiras dos RPPS,
a Assessoria de Investimentos “Crédito & Mercado” recomenda uma exposição ao vértice de
longo prazo, representado pelo IMA-B Total em 15%. E consideramos de 10%, a exposição
em fundos de investimento em títulos públicos que possuem a gestão do duration, produto
a ser acompanhado com a maior atenção. Para os vértices médios (IMA-B 5, IDkA 2A e IRF-M
Total) a recomendação é de uma exposição de 15%. Já para os vértices de curto prazo,
representados pelos fundos DI, pelos referenciados no IRFM-1 e pelos CDB’s a alocação
sugerida é de 30%. Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e respeitados
os limites das políticas de investimento e as exigências da nova resolução editada pelo CMN,
é oportuna a avaliação de aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco de
crédito (FIDC e FI Crédito Privado, por exemplo), em detrimento das alocações em vértices
mais longos. Quanto à renda variável, continua a ser recomendada a exposição máxima de
30%, por conta da crescente melhoria das expectativas com a atividade econômica no
próximo ano, que deverá refletir em um melhor comportamento dos lucros das empresas e,
portanto, da Bolsa de Valores. Assim, já incluídas as alocações em fundos multimercado
(10%) que com a nova resolução ficaram maiores, continua a mesma em fundos de
participações – FIP (5%) e em fundos imobiliários FII (5%), sendo que a alocação em ações,



com o novo perfil dos fundos multimercado passou a ser de 10%. À vista de tais
constatações, decidiram os membros do Comitê de Investimentos, por unanimidade, em: 1)
aguardar a aprovação das alterações da Política de Investimentos pelo Conselho de
Administração para nova deliberação; 2) promover o resgate para pagamento de benefícios
previdenciários a partir de recursos dos fundos de benchmark de curto prazo “IRF-M1”,
mantidos nas instituições financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal; 3) manter
inalteradas as demais aplicações. Às 8:48h, o Presidente do Comitê de Investimentos deu
por encerrada a reunião ordinária, da qual eu, Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa, lavrei a
presente ata, que vai assinada pelos demais membros presentes.
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