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ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Aos 19 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) os membros do Comitê 

de Investimentos Cleber José de Miranda, Tatiana Prezotti Morelli, Luiz Carlos Vieira da Silva, Riller 

Pedro Sidequersky, Jocarla Vittorazzi Laquini Campanha, Klesionando José dos Santos e Valfredo Paiva 

designados pela Portaria 004/2022 publicada no Diário Oficial do Município de Vitória em 14/01/2022, 

oriunda do Processo Administrativo n° 34/2022, reuniram-se por vídeo conferência, às 13h: 00 min para 

deliberarem assuntos relacionados à carteira de investimentos do IPAMV. Contamos com a presença 

dos Senhores França e Herickson da Privatiza Agentes Autônomos de investimentos para a apresentação 

do fundo Schroder Best Ideas, trata-se de um fundo de ações Brasil e tem uma, sem viés sistemático, 

carteira de 10 a 20 empresas com objetivo performar acima do Ibovespa em 6% a.a. bruto de taxa em 

um período de três anos e o risco Caixa de 0% a 10% Tracking erro de 6% a 12%, gerenciamento rigoroso 

de capacity que é planejamento dos recursos necessários para realizar uma entrega. Como resultado 

deste planejamento, o capacity planning também serve como parâmetro para que o gestor de projetos 

saiba quais são os recursos disponíveis e tome decisões sobre a aplicação desses recursos em novos 

projetos com assertividade, garantindo mais produtividade. Que tem como objetivo proporcionar, a 

médio e longo prazo, elevada valorização do capital através da aplicação de recursos em ações de 

emissão de companhias abertas, selecionadas segundo critérios de análise fundamentalista. Que sua 

taxa de administração é de 1,5%a.a e a taxa de performance é de 10% do que exceder o Ibovespa e o 

resgate é D+3. Sr. França relacionou o histórico de rentabilidade do fundo com relação a Ibovespa 

performando 9,4% a mais que a B3. Que os setores preferidos do gestor Schrolder são tecnologia, 

petróleo, alumínio, locadora de veículos como a Localiza, shopping e concessões rodoviárias. Que o 

Patrimônio do fundo está em 60 milhões, haja vista uma quantidade curta de empresas. Que a meta do 

fundo é pagar 6% acima do Ibovespa. Sr. França comentou sobre o cenário econômico e mostrou-se 

otimista quanto às eleições, pois o mercado está preparado para qualquer candidato que venha a 

vencer e que o Brasil está à frente de outros países com uma inflação bem menor de países 

acostumados a juros muito baixos. Que nos BRICS, o Brasil está levando muita vantagem com os 

agronegócios, petróleo interno e commodities. Que nesse governo atual não houve crescimento de 

gastos primários com uma dívida interna bem menor que décadas anteriores. Que a projeção mais 

recente do Banco Central é que a inflação termine o ano em 8,8%. Já o FED prevê que a inflação dos 

Estados Unidos encerrará em 5,2%, enquanto o Banco Central Europeu espera um índice em 6,8%. Uma 

exceção é o Reino Unido, onde o Banco da Inglaterra espera uma inflação ao fim do ano de 11% acima 

das projeções para o Brasil. Além disso, o mercado tem tido números mais otimistas. O último boletim 

Focus aponta uma expectativa de inflação em 7,67% em 2022. Cléber perguntou se esse fundo era de 

investimento no exterior, porém o Sr. França ratificou que se trata fundo com ações de empresas 

Brasileiras que estão tendo uma grande produção após a crise pandêmica. Encerrando a 

apresentação, Jocarla comunica que essa apresentação não seria para aportar nada no momento, 

uma vez que estamos esperando o estudo da ALM da Consultoria Financeira. Jocarla também 

registrou que as relocações sugeridas na reunião do dia 23 de agosto de 2022 pela Consultoria 
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Financeira foram realizadas para fundo atrelado ao DI. Que o aporte novo será para compra de títulos 

pré-fixados. Cléber comenta que amanhã terá nova reunião do Copom e que acredita que a taxa Selic 

não aumentará mais e sim estacionar ou inclusive abaixar. Nada mais havendo a deliberar, eu Luiz 

Carlos Vieira da Silva, lavrei presente ata, que será assinada por mim e demais membros presentes. 
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Membro e Representante do Legislativo Municipal 
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Membro e Representante do IPAMV 
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Membro e Representante do Executivo Municipal 

Certificado pela ANBIMA – CPA10 

 

 

 

 

Klesionando José dos Santos 
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