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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 87, DE 26 DE JANEIRO DE 2023 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS – IPASP 

Às catorze horas do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e três, na sede do IPASP, reuniu-
se o Comitê de Investimentos, com a presença do Senhor Antônio Carlos Schiavon, Presidente do 
Instituto, da Senhora Márcia Adriana Rodrigues, assessora de gabinete, da Senhora Marina Segura 
Zavatti, Gestora dos Recursos Financeiros do Regime Próprio de Previdência Social, do Senhor 
Marcel Gustavo Zotelli, Conselheiro do Instituto e do Senhor Douglas Sarti Toledo, Conselheiro do 
Instituto. A presente reunião teve as seguintes pautas: discussão sobre o cenário econômico; 
resultados do mês anterior e do ano de 2022; alocações de recursos; acompanhamento dos 
investimentos recentes; acompanhamento dos fundos estressados. A reunião iniciou-se com 
a apresentação do relatório mensal de dezembro e do relatório anual de 2022. O mês de dezembro 
de 2022 teve rendimento ligeiramente positivo apesar das incertezas políticas que rodeavam o úl-
timo mês do governo anterior e expectativas para o atual governo. O ano de 2022 fechou com 
retorno positivo e real, mas abaixo da meta do Instituto. Há que se pesar que a economia ainda 
sofre influência da pandemia sobre a inflação tanto no Brasil quanto no mundo, o que impactou 
negativamente na renda variável interna e externa. Como a carteira do Instituto é diversificada, 
houve a influência negativa sobre os fundos que têm esses índices como benchmark. Com relação 
ao cenário para as próximas aplicações, percebe-se um tom de muita incerteza e apreensão com 
a política fiscal do novo governo, sendo muito importantes para trazer impacto nos preços as refor-
mas tributária e fiscal, a última possivelmente vindo a ocorrer com uma mudança no arcabouço 
fiscal. A análise do cenário e do comportamento dos índices de renda fixa e de renda variável 
sugerem que nos últimos 12 meses a melhor aplicação é a de fundos referenciados DI e no mês 
atual os índices IDKA IPCA 2A e IMA-B 5 estão cumprindo a meta mensal do Instituto. Por isso, a 
ideia de movimentos dos índices de inflação para os de DI que tínhamos no início do mês foram 
revisadas para a manutenção das aplicações de ambos os índices, considerando-se que o IPASP 
tem adequada distribuição nesses dois tipos de aplicações. No próximo mês serão mapeados os 
fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e o ITAU INSTITUCIONAL 
PHOENIX FIC AÇÕES. Isso se deve ao fato de o primeiro fundo ter tido rendimento abaixo do 
esperado para fundos DI ativos e, com relação ao segundo fundo, merece atenção o fato de, até 
mesmo em janelas de tempo maiores como a de 24 meses, esse fundo variável estar performando 
de forma não desejável. Aplicações em renda variável não são interessantes no momento, segundo 
a nossa visão, levando-se em conta que ainda é necessário ver algum movimento de resposta da 
inflação em virtude dos movimentos da SELIC. Também não consideramos interessante a aplica-
ção em crédito privado em virtude de possíveis reavaliações de rating de algumas empresas. A 
taxa de juros muito alta também pode impactar a inadimplência das empresas privadas. O Instituto 
está analisando a possibilidade de aplicar nos fundos BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA 
PREVIDENCIÁRIO e BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ-
RIO. Ambos se tratam de fundos de títulos públicos com vencimento mais curto e que apresentam 
ótimas rentabilidades. As contribuições previdenciárias mensais serão alocadas em fundos DI, pois 
apresentam excelente retorno, considerando-se que a expectativa para redução da Selic ocorra, 
de forma mais expressiva, no segundo semestre de 2023. Também foram analisados os fundos 
estressados do Instituto para acompanhamento da atual fase de cada um deles. Os fundos são os 
seguintes: GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP, HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO, ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIA e FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO 
MULTISETORIAL. Foram analisados os valores envolvidos e o histórico deles, além de constatar 
que em alguns deles a única forma de acompanhamento no momento se dá por meio de acompa-
nhamento das assembleias. Por último, os membros aprovaram os resgates para pagamento de 
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benefícios e as aplicações realizadas em fundos já existentes e cadastrados na carteira de investi-
mentos do IPASP, referentes ao mês de dezembro de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrou-
se a reunião, para a qual eu, Marina Segura Zavatti, lavrei a presente ata, que vai assinada por 
mim e pelos demais membros. 
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