
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, OCORRIDA EM 16 DE ABRIL DE 2020. 

Aos dezesseis do mês de abril de 2020, às 10h, por meio de videoconferência, reuniu-se o Comitê de 

Investimentos (Coinv) do Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Belo 

Horizonte RPPS-BH, convocado por correspondência eletrônica, com a presença dos seguintes membros: 

Gleison Pereira de Souza, Subsecretário de Gestão Previdenciária, Presidente do Comitê; Rodrigo André de 

Almeida, Assessor de Investimentos e Estudos Atuariais (Asies); Omar Pinto Domingos, representante indicado 

pela Secretaria de Fazenda; e, Bruno Leonardo Passeli, Subsecretário de Planejamento e Orçamento, como 

convidado. Havendo quórum regimental, o Presidente deu início à reunião. Rodrigo iniciou informando que a 

escolha dos fundos para estudo considerou como parâmetros: (i) os fundos de instituições credenciadas e sem 

impedimentos junto ao RPPS BH; (ii) a análise da estratégia de alocação do gestor de cada fundo; e, (iii) estudo 

de risco, retorno e desempenho, feito no Sistema Quantum. Para as aplicações, os membros destacaram: (a) 

grande volatilidade do mercado financeiro no curto prazo, a análise deve ser pautada no médio e longo prazo; 

(b) percentual baixo da carteira aplicado em renda variável (6,9%); (c) diversificação das aplicações em renda 

variável (ações livres, dividendos e multigestor); (d) estudo ALM (fluxo do ativo com passivo atuarial) aponta 

para necessidade de liquidez dos investimentos somente em 2034; e, (e) que há expectativa de crescimento mais 

acentuado para o PIB em 2021, 2022 e 2023, o Relatório Focus de 09/04 projetou um PIB de 2,7%, 2,5%, 2,5%, 

respectivamente. Além do mais, a queda de 29,90% na bolsa brasileira no mês de março, maior queda em um 

mês nos últimos 22 anos, pode ser considerado como uma reavaliação das empresas que compõe a Bolsa de 

Valores exagerada, ou seja, antes do surto da pandemia não tínhamos nenhum indicativo econômico e 

financeiro, fortes o bastante, que justificaria esta queda. Inclusive no início do ano o mercado financeiro 

projetava crescimento do PIB brasileiro na ordem de 2,4% e um índice Ibovespa que superasse os 130 mil 

pontos em 2020. Dessa forma, no momento, os membros concluíram ser uma boa oportunidade de alocação em 

renda variável. Para a escolha do fundo de renda variável, os membros indicaram a alocação em fundo 

“multigestor” com a estratégia de “ações livres”. A classificação para os fundos multigestor, em 4 dos 5 

períodos analisados, apresentou o fundo “Caixa Ações Multigestor FIC Ações” em 1º lugar; o fundo “Itaú 

Institucional Fund of Fund Genesis FIC Ações” em 2º; e, o fundo “Safra FOF Institucional Ações FIC Ações” 

em 3º. Na avaliação de curtíssimo prazo, de 20/03 a 14/04, o fundo “Itaú Institucional Fund of Fund Genesis 

FIC Ações” apresentou melhor performance. Os membros propuseram a alocação de todo o valor líquido das 

contribuições do mês de abril, aproximadamente R$ 13 milhões, da seguinte forma: R$ 5 milhões no fundo 

“Itaú Institucional Fund of Fund Genesis FIC Ações” e, aproximadamente, R$ 8 milhões no fundo “Caixa 

Ações Multigestor FIC Ações”. Além disso, com o objetivo de manter os recursos aplicados dentro dos limites 

de alocação definidos pela Resolução Bacen 3.922/2010, os membros propuseram a realocação do valor de R$ 2 

milhões do fundo “BTG Pactual Dividendos FIC Ações” para o fundo “Caixa Dividendos FI Ações”. Em 

síntese, foi recomendada, pelos membros do comitê, a aplicação de R$ 5 milhões no fundo “Itaú Institucional 

Fund of Fund Genesis FIC Ações”, aplicação de, aproximadamente, R$ 8 milhões no fundo “Caixa Ações 

Multigestor FIC Ações” e a realocação de R$ 2 milhões no fundo “Caixa Dividendos FI Ações”. Nada mais a se 

tratar, o Presidente do Comitê encerrou a reunião. 
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