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ATA DA 50ª REUNIÃO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTOS DO OSTRASPREV
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Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove), às 16h00min (dezesseis horas), na
sala de reunião do OstrasPrev – Rio das Ostras Previdência foi realizada a 50º reunião do Comitê de
Investimentos, constituído em 05/10/2012 através do Decreto nº 615/2012, estando presentes: Sr. Marco Antônio
Miranda Ferreira (Presidente do OstrasPrev); Sr. Leonardo Vasconcelos Rosa (Diretor Financeiro e de
Investimentos), Sr. Sílvio da Silva Corrêa (Diretor Geral de Previdência), Srª Valéria Carvalho Pinheiro
(Presidente do CMP), Sr. Idelanir dos Anjos Machado (Membro do Conselho Fiscal); e o Sr. Luciano Macário
(assistente do Diretor Financeiro e de Investimentos), com a seguinte pauta: 1) Desempenho carteira 1º bimestre
2019; 2) Desempenho carteira 03/2019 – prévia; 3) Projeções 2019; 4) Vinci VCP III. 1) O Sr. Leonardo iniciou a
reunião descrevendo os gráficos de valorização diária e acumulada dos principais indicadores de desempenho
ANBIMA para o primeiro bimestre, pontuando os principais eventos que alteraram significativamente as variáveis
de mercado. Foi notório o excelente desempenho da carteira no mês de janeiro, tendo em vista o fechamento das
curvas de juros com forte influência da política de juros do Fed, com manutenção das treasuries e com o
otimismo do mercado com o novo governo. O mês de fevereiro foi o inverso. O mercado apresentou elevado
estresse em virtude de possível atraso no trâmite da Reforma bem como seu texto, somando o resultado da baixa
atividade econômica no Brasil. Demonstrou a valorização diária acumulada a contínua valorização dos
indicadores, bem como a manutenção do posicionamento da carteira do OstrasPrev entre os principais índices:
CDI, IRFM-1, IMA-B, IMA-B 5+, IMA-Geral, IMA-B 5, IDkA 2A e IRFM. Mesmo com fevereiro ficando abaixo da
meta atuarial, no bimestre o desempenho da carteira ficou em 6,12% contra uma meta atuarial de 1,74%. Em
seguida foi demonstrado as alocações do OstrasPrev por Instituição Financeira no período janeiro-fevereiro.
Neste momento o Sr. Leonardo explicou que a CEF continua com a maior parcela da carteira com 71% do PL da
autarquia. Apresentou o gráfico do acumulado e comparativo entre a meta atuarial, a rentabilidade geral da
carteira e o DI. Explicou que o mês de janeiro possibilitou que a carteira estivesse muito a frente da meta atuarial
e que seria útil aproveitar este excedente para momentos difíceis tendo em vista que o desafio atuarial para 2019
gira em torno de 150% do CDI. Em seguida, os gráficos de rentabilidade de novembro e de 2018 por Bancos,
apontaram a Voinci na liderança, seguida de safra e Constância, respectivamente. Os ativos do OstrasPrev
alocados em RV continuam a alavancar nosso resultado acumulando 23,90% em 2019, contra 2,84% na RF,
conferindo um resultado global da carteira de 6,14%. 2) A segunda pauta, prévia do desempenho da carteira em
03/2019, foram apresentados os gráficos diários e acumulado dos principais indicadores de desempenho da
ANBIMA, até o dia 26. Foi um período inicialmente com resultados positivos até o dia 20/03 em virtude do
progresso da Reforma e manutenção dos juros pelo Fed. No entanto a rentabilidade desabou após prisão do expresidente Temer e mais cinco personalidades de seus governo, incluindo o sogro de Rodrigo Maia, Sr. Moreira
Franco, gerando sérios atritos entre Legislativo e Executivo. Mercado de juros estressou. 3) Na terceira pauta,
projeções 2019, foi destacado as variáveis divulgadas pelo BACEN em seu relatório Focus, adotando a
metodologia da “mediana top 5 – curto prazo” que indica uma Selic média para 2019 de 6,50% e uma meta
atuarial de 10,13%, considerando o IPCA de 3,90%. O desafio continuará grande pois a meta atuarial
corresponderá a 150% do CDI e os juros reais continuarão reduzidos, em 2,60%, bem abaixo da taxa atuarial de
6%. 4) A última pauta refere-se às alocações do VCP III da Vinci, FIPque e2019 recebeu mais dois aportes e o
Sr. Leonardo explicou a destinação dos recursos. E, nada mais havendo a ser tratado, eu, Leonardo Vasconcelos
Rosa, mat. 027, lavrei a presente ata, assinada por mim e todos os presentes. Esta ata, digitada e impressa
eletronicamente, apenas em seus anversos, compõe o "Livro de Atas de Reuniões do Comitê de Investimentos
do OstrasPrev”.
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