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ATA Nº. 020/2020

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte, as 15:30 horas o
Comitê Gestor do FAPS,coordenado pelo gestor senhor Leandro Jose Fritzen se reuniu
com seus integrantes para tratar dos assuntos diversos do FAPS, como mercado
financeiro, cenário nacional e internacional e para montar a Política de Investimentos
do FAPSpara o ano de 2021. De início, o gestor comentou sobre os dados do FAPScom
o fechamento de setembro. Rentabilidade acumulada de 3,09 (três virgula zero nove
porcento) contra uma meta atuarial acumulada de 6,41% (seis virgula quarenta e um
porcento), ou seja, estamos a mais de 50% (cinquenta porcento) distantes de atingir a
meta atuarial no fechamento de setembro. Com o cenário em que nos encontramos a
nível interno e externo também, esse ano dificilmente bateremos meta. O gesto r
salienta que nesse momento está mais interessado em preservar o capital e de forma
prudente buscar melhorar o máximo possível a meta a fim de melhorar os números

• gerais do FAPS, realizando a gestão de riscos e visão de médio e longo prazo, que é o
principal objetivo do FAPS.A seguir o gesto r mencionou sobre a tabela com a posição
dos ativos do FAPS por tipo de papel no mercado financeiro, que no momento
considera ideal, e após, juntamente com os integrantes do Comitê após debate e
diálogo, já começou a explanar sobre a Política de Investimentos para 2021.

COMPOS/ÇÃODACARlURA
Referenciadatabelaacillll .lJota ãof apel valor percentual ti

PapellMA-E 2.866.913,99 10,21% média dos IMA-E's
PapellPCA t6% a.a. 6.041.574,19 21,13% média dos IMA-B's

PapeIIMA·B5 6.197.313,93 22,07% papéis comvencimentoem até 05 anos
PapellRf·M 1.502.641,66 1,35% média dos IRf·M

PapellRf·Ml 1621.327,86 12,90% papéis com vencimento em até 01 aoo
Papel/DKA2A 4.771.401,01 17,00% papellDXA2

Papel DI 2.207.843,67 7,86% pap~s CDI·depos~os bancarios· taxa SUl(

Pa I Õ15 261317,61 0,94% mercadoa ÓEl

Papéis Crédito Privado IPCA 546.041,70 1,94% papéis IPCA,crédito privado
PapellMA·B5t 0,00% papéis com vencimento em llIlis de 05 anO!

Iniciando pelo cenano externo que está muito "quente" com as eleições norte-
americanas, e a briga com a China, e nisso tudo ainda o COVID19 que mesmo não
sendo tudo isso, continua sendo usado como motivo de lockdown e gastar dinheiro
público de forma dúbia, conforme as imensas denúncias de corrupção surgem no país.
No Brasil com este cenário de COVID as contas públicas estão sofrendo forte pressão, o
que não será fácil lidar a.partir de agora devido as necessidades lógicas de orçamento
e gasto público versus disputas políticas. Enfim, com indicadores econômicos não tão

saudáveis, embora a SEUC~§Wj3 Nâ ffl@N€1r tê~a tii§f§ri€a,€l@§@ffl~ ffl altê: ~
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apesar de tudo o governo vem fazendo esforços usando bem o dinheiro público com
obras de infraestrutura que possibilitarão que o país cresça muito. O auxílio
emergencial também auxiliou e muito aos brasileiros frente aos exageros de lockdown.
Portanto o gestor sugere para o próximo ano a tabela a seguir como ideal para a
alocação dos ativos, que pode ser alterada conforme assim entender juntamente com
o comitê gesto r no decorrer do ano.

limites

LIMITE DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS Resolução 3.922 Mínimo Alvo Máximo

Renda Fixa

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 72, I, a 100% O O O

FI 100% títulos TN - Art. 72, I, b 100% 20 70 95

ETF -100"10 Títulos Públicos - Art. 72, I, C 100% O 5 20

Operações compromissadas - Art. 72, li 5% O O O

FI Renda Fixa "Referendado" - Art. 72, 11I, a 60% O 06 30

ETF Renda Fixa "Referendado" - Art. 72, 11I, b 60% O O O

FI Renda Fixa - Geral- Art. 72, IV, a 40% 03 05 30

ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 72, IV, b 40% O O O

Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 72, V, b 20% O O O

CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 72, VI, a 15% O O O

Poupança - Art. 72, VI, b 15% O O O

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 72, VII, a 5% O O O

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 72, VII, b 5% 01 02 5

FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 72, VII, C 5% O O O

Renda Variável

FI de Ações - índices com no mínimo 50 ações - Art. 82, I, a 30% O 05 10

ETF - índice de Ações (com no mínimo 50 ações) - Art. 82, I, b 30% O O 5

FI de Ações - Geral- Art. 82, li, a 20% 0,50 02 10

ETF - Demais índices de Ações - Art. 82, li, b 20% O O O

FI Multimercado - Aberto - Art. 82, 11I 10% O 5 10

FI em Participações - Art. 82, IV, a 5% O O O

FI Imobiliários - Art. 82, IV, b 5% O O 5

FI Ações - Mercado de Acesso - Art. 82, IV, c 5% O O O

FI Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 92-A, I O O O

FI Investimentos no Exterior - Art. 92-A, li 10% O O O

FI Ações BDR - Nível 1- Art. 92-A, 11I O O O
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Basicamente manteremos concentrado em ativos federais, procurando não se expor
muito em longo prazo, e buscando integrar de forma eficiente a gestão de riscos com
rentabilidades satisfatórias ao FAPS.Sabemos da dificuldade que será novamente
bater meta atuarial diante de tantos desafios no Brasil e no mundo. Os integrantes do
Comitê, iniciando pelo senhor Marcos falou sobre o fechamento de outubro e posição
atua" que realmente é um ano de grandes desafios e que não há muito o que fazer,
senão evitar riscos maiores e tentar conciliar a gestão buscando rentabilidade
satisfatória, e sobre a Política de investimentos como já havia debatido durante a
reunião, entende que é o ideal para se iniciar o ano e que deveremos manter a
atenção no decorrer do ano se necessário realizar alterações. A seguir a Senhora
Janete se pronunciou também afirmando sobre a dificuldade que este ano está
causandono cenário mundial e que reflete diretamente em nossasvidas e logicamente
no FAPSe que devemos seguir com esta estratégia de preservação do capital. No
tocante a PI 2021 conforme também participou da montagem, concorda e entende
como ideal para se iniciar 2021. Por último o senhor Gilmar também comentou sobre a
situação delicada desse 2020 de forma geral, e que estamos no caminho mais
adequado, e que não há milagres para se fazer, e quanto a PI2021, como já havia dito,
é o ideal num primeiro momento, e que seguiremos atento ao cenário interno e
externo para eventuais mudanças pontuais. Finalizando o gestor falou que
encaminhará oficio solicitando reunião com o conselho Deliberativo para análise e
aprovação da PI 2021 pelo colegiado do FAPS.Todos assinama presente ATAas 16:45
horas.
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