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PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS N. 03/2022

APRESENTAÇÃO

Este Parecer tem como finalidade auxiliar os órgãos do TRÊS LAGOAS
PREVIDÊNCIA na tomada de decisões sobre os investimentos que deverão ser efetuados na
Políticas de Investimentos, tendo como referência os limites estabelecidos pela Resolução
3.922/2010, para garantir a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias, assegurando os
benefícios e esclarecendo aos conselheiros, membros do Comitê de Investimentos e à
Diretoria Executiva do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA quanto aos objetivos e restrições
relativos aos investimentos dos ativos financeiros do Regime Próprio de Previdência Social.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2022

As reservas do RPPS contabilizavam, em 28/02/2022, patrimônio líquido total de
R$ 142.045.839,43; as disponibilidades financeiras eram de R$ 1.333.291,31, sendo
R$ 140.712.548,12 distribuídos dentre os seguintes segmentos:
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As aplicações em renda fixa somavam R$ 100.530.231,12 do total aplicado,
compostos majoritariamente por fundos de investimentos em títulos públicos, e representaram
retorno positivo de (0,88%) no período.
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As aplicações em renda variável, por seu turno, representavam R$ 34.918.187,63 da
carteira de investimentos e apresentaram performance negativa (-0,31%), atreladas ao índice
BOVESPA.

As aplicações no exterior representavam R$ 5.264.129,37 da carteira de investimentos
e apresentaram retorno muito inferior de -6,40 %.

Tudo somado, 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%). Mesmo com o resultado mensal positivo, a rentabilidade
obtida no ano (0,35 %) foi insuficiente para promover o cumprimento da meta atuarial medida
para o exercício (2,33%).
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PERSPECTIVAS E CENÁRIOS

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%.

RECOMENDAÇÕES DA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS

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.

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
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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.

DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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.

Três Lagoas/MS, 16 de março de 2022.
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