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Este relatório tem por finalidade apresentar a evolução patrimonial e os principais aspectos dos investimentos dos recursos financeiros do IPREVITA, no 4º 

Trimestre de 2019 (concluindo o ano de 2019), em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão, e a vigência do contrato de consultoria 

de investimentos firmado com a MAIS VALIA Consultoria. 

 

1- POSIÇÃO DE ATIVOS: Em 31/12/2019 a carteira de investimentos do IPREVITA alcançou o valor de R$ 204.267.816,23 apresentando assim uma evolução 

nominal de 36,20% em relação a carteira de R$ 149.966.983,71 em 31/12/2018. Este crescimento nominal está representado por todas as aplicações e 

resgates, acrescido das rentabilidades obtidas pelos investimentos neste período anual. Os investimentos do IPREVITA estão corretamente distribuídos 

conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 4.604/17 e 4.695/18.  

 

2- ALOCAÇÕES POR ESTRATÉGIA E GESTOR: No tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o IPREVITA vem mantendo a totalidade 

de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 5 gestores implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de 

gestores, como de índices de referência dos investimentos realizados.  

 

3- RENTABILIDADES DA CARTEIRA: A rentabilidade nominal do ano de 2019 foi de 25,99% situando-se acima de sua meta atuarial em 15,40 pontos 

percentuais. Em 2019 o Brasil apresentou o mais baixo nível histórico de inflação, o que permitiu expectativas nos agentes de mercado, e ação da 

autoridade monetária brasileira na direção da redução gradual da Taxa SELIC pelo COPOM. Tal percepção antecipada deste movimento evidenciou o 

acerto da estratégia sugerida de diversificação das maiores posições da carteira em fundos de investimentos vinculados a variação dos sub-indices IMA, 

calculados pela ANBIMA, notadamente os índices IMA-B e IMA-B 5+ que mais se beneficiaram do corte da SELIC para o nível atual de 4,5% aa, combinado 

a um cenário internacional igualmente de redução de juros pelos Bancos Centrais do EUA e Europa visando, principalmente, a execução de política 

monetária de meta de inflação e o reaquecimento da atividade econômica. Apesar deste panorama, não podemos deixar de destacar que foi um 

trimestre e ano de significativas volatilidades nos mercados pela evolução da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China no plano internacional, e 

por disputas e ritos de aprovação da reforma da nova previdência brasileira, em 12/11/2019, no Congresso Nacional.  
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4- ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA: Os riscos da carteira de investimentos do IPREVITA são baixos, quando a volatilidade anual da carteira em 

2019 (risco de mercado) foi de 5,76%; no tocante ao risco de crédito na medida em que há uma concentração dos recursos investidos em fundos com 

carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais (69% no fechamento de 2019), também podemos afirmar que este fator de risco foi bem 

gerenciado. Nos demais fundos, com eventual presença de títulos de emissores privados, os gestores selecionados têm severos critérios de avaliação para 

a sua inclusão na carteira de investimentos dos fundos investidos pelo IPREVITA. 

 

5- ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: A situação ao término de 2019 evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), 

fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2019. 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS: Terminamos 2019 com a consolidação de nossa inflação ancorada em patamar ao redor de 4%, e o menor valor para a Taxa 

SELIC. Esta combinação de indicadores, fundamentais para a boa saúde de nossa economia pois nunca foi vivida pela sociedade brasileira, constituindo-se 

assim, em um verdadeiro “território novo”. Apesar deste aspecto, acreditamos que estão dadas as condições para um crescimento mais robusto da 

economia brasileira em 2020, quando comparado a 2019. Para 2020, em plano geral, acreditamos em leve redução do desemprego, PIB acima de 2%, 

melhoria da situação fiscal do setor público, perspectiva de melhoria do rating do Brasil, significativo volume de abertura de capital de empresas na B3 e 

redução das tensões comerciais entre os EUA e a China. Nossa conclusão é de que o maior risco que corremos em 2020 é de um crescimento econômico 

superior às atuais previsões. Neste contexto, em detrimento dos investimentos que apenas rendem juros (renda fixa clássica) serão muito favorecidos os 

investimentos baseados em ativos reais como os Fundos Imobiliários, os Fundos de Ações (nos mais diversos índices), e em participações de resultados de 

empreendimentos agropecuários, comerciais e industriais como nos Fundos de Investimentos em Participações.  

 

   Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2020. 

 

Ronaldo Borges da Fonseca 
Economista – CORECON 1639 -1 – 19ª Região 
Consultor de Valores Mobiliários – CVM 
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