
 
ATA n.º 001/2022 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO SERPREV 
 

     Reunião do Comitê de Investimentos do SERPREV – Serviço de 

Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra, 

realizada no dia 20 (vinte) do mês de janeiro de 2022, às 09h00m, na 

sala de reuniões na sede do Serprev, onde compareceram os membros, 

conforme Portaria n.º 151/2018: Sr. Claudia Tomé - Gestora de 

Investimentos qualificada pela Anbima, Sr. Carlos Domingos Canhassi e 

Sr. Paulo Adriano dos Santos – Membro qualificado pela Anbima.  

          A Gestora começa apresentando a minuta da Política de 

Investimentos para o exercício de 2022 (anexo), conforme nova Resolução 

CMN n.º 4.963 de 25 de novembro de 2021. Quanto a definição da taxa de 

juros, de acordo com o Estudo técnico atuarial de 2021         decidiu 

seguir a orientação técnica e rever a taxa de juros para 2022 em 

4,74%a.a, e o índice para INPC - conforme documento do Estudo Atuarial 

(anexo). O comitê analisou, discutiu e aprovou a PI para a apresentação 

ao Conselho de Administração para superior aprovação. 

         A atual gestora de investimentos também recomenda que o novo 

Gestor seja o Sr. Paulo Adriano dos Santos, certificado pela Anbima 

CPA10 que terá seu vencimento somente em 13 de abril de 2024, enquanto 

que a sua certificação vencerá em 21 de abril de 2022.  

        Quanto aos Investimentos, o IPCA+5,84 (meta) fechou 2021 em 

16,49% e a carteira do Serprev ficou em -4,17%. O IPCA encerrou o ano 

com variação de 10,06%, acima dos 4,52% registrados em 2020. O INPC 

fechou o ano de 2021 com alta de 10,16%, acima dos 5,45% registrados 

em 2020. Os alimentícios tiveram alta de 7,71%, enquanto os não 

alimentícios variaram 10,93%. Em 2020, o grupo Alimentação e bebidas 

havia apresentado variação de 15,53% e, os não alimentícios, de 2,60%. 



Ibovespa cai quase 12% em 2021, apesar de alta no último pregão e ganho 

em dezembro. Um ano de muitos desafios políticos, internacionais, de 

saúde e financeiros. Longe de ser um ano promissor, 2021 demonstrou 

como é complexo a missão de rentabilizar recursos da previdência. 

Posicionar recursos onde não havia quase rentabilidade foi uma das 

saídas para vários municípios que viram os juros adquiridos se 

esvaírem. Esperemos um 2022 menos traumático, mas, com eleições 

federais, melhor não contar com isso.  

         No Brasil, o destaque dessa semana fica para a prévia do 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de janeiro, que será 

divulgado no dia 26/01, antes da abertura da bolsa. Outro fato 

positivo, é a recuperação da capacidade dos reservatórios, que vem 

trazendo alívios para as hidroelétricas. A capacidade dos reservatórios 

no Nordeste subiu de 51% em janeiro de 2021 para 73% agora. No Norte, 

foi de 31% para 86%, enquanto no Sudeste e Centro-Oeste subiu de 23% 

para 38% este ano. 

         Já nos Estados Unidos, as atenções se voltam para a reunião 

Fed que irá começar durante essa semana, e ao final do encontro deverá 

anunciar algumas decisões. Segundo os especialistas, acredita que o 

Fed usará a reunião para comunicar um aumento, em março, de 0,25 ponto 

percentual nos juros, para combater as pressões inflacionárias nos EUA. 

          O conflito e possível invasão da Rússia na Ucrânia, vem 

trazendo bastante tensão ao redor do mundo. Muitos veículos de 

comunicação, divulgaram que tanto EUA como o Reino unido, se preparam 

para enviar soldados e equipamentos militares para a Ucrânia. Essa 

semana, também teremos a divulgação do PMI (índice de Gerente de 

Compra), de muitos países, entre eles, China, EUA, França, Reino unido, 

além da União Europeia. 

         Quanto as expectativas com relação ao Brasil, é fundamental 

acompanhar as decisões do Banco Central em relação a política 

monetária, que indica permanecer com medidas contracionistas para os 



próximos períodos devido a aceleração da inflação. A preocupação com 

o quadro fiscal, o grave endividamento do país, segue sendo um tema de 

preocupação, principalmente devido as manobras do governo para ampliar 

o teto de gastos. 

         Outro fator que tende a trazer um cenário mais desafiador é 

a antecipação da corrida eleitoral, onde há uma expectativa de alta 

polarização entre os candidatos à presidência. Sendo assim, permanece 

a recomendação de cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto 

prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar 

um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário 

político.  

Nada mais havendo a tratar, a gestora encerrou a presente reunião, 

lavrando-se o presente que lida e achada conforme vai por todos 

assinada. 

 

Claudia Maria Tomé 
Gestora Investimentos - CPA 10 

 
 
 
 

Carlos Domingos Canhassi         
Membro do Comitê    

 
 
 

 
Paulo Adriano dos Santos  
Membro do Comitê – CPA 10                            


