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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU – ITUPREV 

 

 

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos 

 

ATA nº 10/2020 – Reunião Extraordinária de 26 de junho de 2020 

Aos 26 dias do mês de junho de 2020, às 14h00, na cidade de Itu. Presentes os membros do 

Comitê de Investimentos do ITUPREV, Sr. Luiz Carlos Brenha e os nomeados pela Portaria 

ITUPREV nº 105 de 26 de março de 2020, as Sras. Kiara Farias, Marinete Barbierato e os Srs. 

Clovis Arruda e Daniel Aparecido de Paiva. Em virtude da quarentena decretada em decorrência 

do COVID 19, a reunião foi efetuada com os membros presentes e, também, remotamente através 

do aplicativo Teams. A reunião foi presidida pelo Superintendente, Luiz Carlos Brenha e 

secretariada pela Sra. Kiara. Ordem do dia: 1) Participação em videoconferência com o 

representante da XP Investimento para análise do cenário econômico internacional atual; 2) 

Apresentação e credenciamento de novo fundo; 3) Reavaliar a decisão do Comitê deliberada na 

reunião de 17/06 - Ata 09. Deliberações: 1) VIDEOCONFERÊNCIA COM A XP 

INVESTIMENTOS: A reunião teve início com a participação do Lauter Ferreira da XP 

Investimentos, através de videoconferência, que trouxe a visão da Instituição acerca do cenário 

internacional atual, diante dos recentes acontecimentos. Lauter, assim como a equipe gestora do 

ITUPREV, considera que com a Selic baixa o cenário atual se torna cada vez mais desfavorável 

para o cumprimento da meta atuarial para aqueles que concentram os recursos em produtos de 

renda fixa, o que força os gestores a buscar produtos de maior risco. O representante da XP 

abordou, ainda, sobre a regra do Artigo 9º da Resolução 3.922, evidenciando que o limite de 10% 

permitido para alocação em ativos no exterior não compete com os 30% previstos no Artigo 8º da 

mesma Resolução. Isso possibilita o Instituto buscar 40% de exposição em produtos de renda 

variável, permitindo a busca por rentabilidades mais expressivas. Lauter considera essa 

combinação de regras permitidas pela legislação uma oportunidade que deve ser aproveitada 

nesse momento de cenário atípico. Os índices das bolsas mundiais apontam que o ambiente 

global tem se comportado de forma mais resiliente, recuperando-se mais rápido e de forma mais 

consistente. Isso se dá em razão da  maior quantidade de ativos existente no mercado global, 

sobretudo o americano, permitindo uma maior diversificação de empresas e setores; 2) 

CREDENCIAMENTO DO FUNDO: A Diretoria apresentou o Processo de Credenciamento do 

fundo AXA WF Framlington Digital Economy Advisory FIC FIA IE composto pelo Regulamento, 

Lâmina, QDD e Parecer da Consultoria Financeira. O novo produto procura investir em 

companhias de crescimento global que contribuam para a cadeia de valor geral da economia 

digital e tem proporcionado ganho no longo prazo, justamente por investir em grandes empresas 

de mercados estabilizados e emergentes. O Comitê analisou os documentos apresentados, 

constatou que tanto o Administrador como o Gestor do fundo fazem parte da relação de 

instituições credenciadas pelo ITUPREV, avaliou os riscos e, por fim, o considerou apto, além de 
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considerar uma boa opção para receber recursos do ITUPREV nesse momento; 3) 

REAVALIAÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DOS RECURSOS DO MS GLOBAL: O Comitê 

decidiu reavaliar a decisão deliberada na reunião de 17/06 - Ata 09 que previa que, após o resgate 

total dos recursos que estavam alocados no fundo MS Global Opportunity, o destino seria dividir o 

saldo em cerca de 30% para renda variável e 70% para renda fixa. Após a reavaliação do cenário 

econômico atual, principalmente o comportamento da bolsa mundial, o Comitê é de opinião 

unânime que os recursos do MS Global sejam mantidos em ativos no exterior, porém em produto 

que tenham proteção contra oscilações cambiais, sendo o fundo escolhido o AXA WF Framlington 

Digital Economy Advisory FIC FIA IE. Desta forma, fica alterada a decisão anterior e o valor 

proveniente do resgate do MS Global (cerca de R$ 28 milhões), somado ao valor proveniente do 

pagamento de cupons semestrais de títulos públicos (cerca de R$ 3 milhões) serão realocados no 

AXA, mediante disponibilidade em conta. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo 

a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer 

uso da palavra os trabalhos foram encerrados pelo Presidente. A presente Ata será lavrada, a 

qual após lida e, se aprovada, será assinada pelos membros na próxima reunião. Nada mais 

havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião às 17h00. 
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