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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Em 2022, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPE 

PREVIDÊNCIA completou 16 anos desde a sua fundação em 2006, sendo responsável pela 

gestão de um montante financeiro de mais de R$ 2,3 bilhões para mais de 34 mil 

beneficiários no ano de 2021. 

Apesar do crescimento do PIB, o ano de 2021 foi problemático para a economia 

brasileira, afetada por diversos fatores políticos, econômicos e sanitários, sendo o principal 

deles o recrudescimento que houve no quadro pandêmico mundial. 

Neste contexto, a equipe do SERGIPE PREVIDÊNCIA monitorou e agiu de forma 

consistente, com tomadas de decisão tempestivas e assim minimizando eventuais efeitos 

negativos em sua gestão administrativa e de recursos financeiros, especialmente os 

investidos. 

No ano de 2021, houve uma queda substancial do déficit previdenciário de Sergipe, 

chegando a R$ 924 milhões, isto é, 9,56% da receita corrente líquida (RCL) do estado de 

Sergipe, em oposição aos anos anteriores, como o de 2019, que tinha um déficit que 

equivalia a 16,50% da RCL. 

No final de 2020 obtemos a Certificação nível III (Pró-Gestão), concedido pela 

Secretaria de Previdência em conjunto com o Instituto de Certificação Brasil – ICQ BRASIL, 

reconhecendo a aplicação de boas práticas de gestão e governança corporativa no Sergipe 

Previdência. Salienta-se que fomos a segunda unidade federativa nacional a obter a 

certificação nível III. 

Também houve no ano resultados positivos para o Indicador de Situação 

Previdenciária – ISP em 2021, que é uma ferramenta de gestão previdenciária dos RPPS, 

visando promover (maior) visibilidade aos sistemas de previdência dos servidores públicos e 

fornecer critérios mais objetivos de comparação entre os entes e maior controle social da 

situação de cada regime. Em 2021 avançamos no indicador, aumentando da nota “D” para 

“C”. Dentre os critérios de avaliação, estão conformidade, equilíbrio e transparência. 
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Foi lançado também no ano o Programa Estadual de Educação Previdenciária (PEEP), 

em parceria com a Secretária de Estado da Administração, constituído por uma série de 

cartilhas e atividades e disponibilizou aos segurados e seus dependentes previdenciários, 

ações e conhecimentos básicos sobre Finanças e Principais Ações Realizadas. 

Houve também a assinatura de convênio com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

com o intuito de unir potencialidades de ambas as instituições cooperantes, dentro do 

campo de suas respectivas atribuições e especialidades, a fim de executarem ações nos 

âmbitos do ensino, pesquisa e extensão universitária. 

Além destas coisas, foram tomadas iniciativas robustas no sentido de capacitar nossos 

colaboradores a fim de aprimorar nossa gestão interna e prestar um melhor atendimento 

aos segurados.  Neste diapasão e em virtude das limitações impostas pela pandemia, a 

quantidade de atendimento por meio virtual e abertura de processos digitais aumentou 

substancialmente, fazendo com que viéssemos a aumentar a nossa eficiência gerencial. 

Agradecemos o apoio e a confiança do Governo de Sergipe e dos nossos segurados, 

objetivo principal do nosso trabalho. Reconhecemos o esforço e o profissionalismo do nosso 

corpo funcional e dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Estadual de 

Previdência Social e do Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários. Esse apoio e 

a dedicação foram fundamentais para consolidar as conquistas obtidas e construir um 2022 

que reflita nosso propósito de assegurar a sustentabilidade dos benefícios previdenciários 

para os nossos segurados. 

 

 

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE 

Diretor-Presidente do Sergipe Previdência 
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INSTITUCIONAL 

 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - Sergipe Previdência é 

uma entidade jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta do Governo 

De Sergipe e vinculada à Administração Direta – Secretaria de Estado da Administração, com 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária. 

É a entidade responsável pela gestão o Regime Próprio de Previdência Social do Estado 

de Sergipe (RPPS/SE), especialmente, quanto à operacionalização dos respectivos planos de 

benefícios previdenciários, nos termos e para os fins da Lei Complementar nº 113, de 1º de 

novembro de 2005, e suas alterações posteriores. Tendo como público os servidores 

públicos da Administração Direta e Indireta, autárquica e Funcional dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas do Estado. 

O Sergipe Previdência tem como Missão garantir a concessão dos benefícios 

previdenciários aos segurados e beneficiários, por meio da gestão ética, transparente e 

participativa, de forma acolhedora e prestativa. Como Visão, ser referência nacional na 

gestão dos regimes próprios de previdência social, com base nos pilares da gestão 

governamental, controle interno e da educação previdenciária, com foco em inovação. E 

como Valores a ética; a cordialidade; a transparência; a participação; e a justiça. 
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PROCESSO DE DECISÃO DE INVESTIMENTOS 

 

 As diretrizes da política de investimentos do Sergipe Previdência são definidas pela 

Diretoria Executiva e avaliadas pelo Comitê de Investimentos. O Comitê de Investimentos 

delibera sobre a alocação geral de risco/retorno para os investimentos.  

A definição de faixa de alocação de risco/retorno é regra para o balizamento das 

estratégias de alocação entre os diversos ativos contidos nos respectivos mercados para 

todos os investimentos realizados pelo Sergipe Previdência.  

Desta forma, ocorre o acompanhamento constante da evolução dos dados 

econômicos, notícias, acontecimentos, com o intuito de avaliar os seus impactos nas 

estratégias adotadas de alocação dos recursos. 
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Análise e Pesquisa Econômica 

 

A área de pesquisa econômica, arrecadação e investimento está inserida na Gerência de 

Arrecadação e Investimentos (Geainv), gerenciada pelo servidor Jarbas Oliveira Gonçalves e 

sob o comando do Diretor Administrativo e Financeiro, José Normando da Mota Guimarães 

Filho e uma de suas missões é manter a excelência na análise das variáveis econômicas 

relevantes para consecução da política de investimentos, de forma a potencializar a 

eficiência na gestão dos recursos financeiros.  Todas as decisões de investimento são 

tomadas via Diretoria Executiva e colocadas sob a apreciação do Comitê de Investimentos. 
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COMPLIANCE 

 

O setor de Compliance do Sergipe Previdência foi instituído pela Lei Ordinária nº 8.851 

de 16 de junho de 2021, recebendo o nome de Especial de Processos e Controle Interno – 

ASSEPCI. 

Tem como objetivo orientar e incentivar a gestão do Instituto na adoção de 

providências necessárias para atingir com maior eficiência a Legalidade, a Impessoalidade, a 

Moralidade, a Igualdade, a Publicidade, a Probidade Administrativa, a Vinculação ao 

Instrumento Convocatório, o Julgamento Objetivo e a Economicidade dos atos praticados. 

As atividades desenvolvidas pela ASSEPCI têm por competência oferecer orientação 

preventiva aos gestores contribuindo para identificação antecipada de riscos, adoção de 

medidas e estratégias da gestão voltadas à correção de falhas, aprimoramento de 

procedimentos e atendimento do interesse público. O acompanhamento prévio dos 

processos organizacionais pela ASSEPCI, em conjunto com a gestão da entidade, possibilita a 

identificação dos eventos e riscos capazes de ameaçar os objetivos institucionais da 

Autarquia Estadual. Os trabalhos dela são desenvolvidos em colaboração com as Diretorias e 

seus setores, por meio de análises e apreciações das atividades e resultados desenvolvidos 

pela gestão do Sergipe Previdência. 
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SEÇÃO II 
 

APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS 
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PANORAMA GERAL 

 

 

A Gerência de Arrecadação e Investimento – GEAINV, através da área de 

Investimentos, procura de forma responsável desempenhar diariamente a movimentação 

dos fundos credenciados do SERGIPE PREVIDÊNCIA, em busca de boas rentabilidades no 

mercado financeiro. 

Composição da carteira de investimentos no mês de dezembro/2021: 

 

Distribuição da carteira de investimentos no mês de dezembro/2021: 

 

 

A carteira de investimentos do SERGIPE PREVIDÊNCIA está distribuída em fundos de 

investimentos dos segmentos de renda fixa, atendendo os limites permitidos pela Resolução 

CMN nº 3.922/2010. 

Retratando uma gestão conservadora, a carteira de investimentos do SERGIPE 

PREVIDÊNCIA apresenta uma alta concentração em fundos lastreados em ativos de 

média/baixa “duration”. Em relação ao segmento de renda fixa, a carteira apresentava 

distribuição adequada ao cenário macroeconômico da época.   
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O retorno apresentado pela carteira de investimentos do SERGIPEPREVIDÊNCIA no 

segundo semestre de 2021 é reflexo do atual cenário econômico, mesmo com sua maioria 

de investimentos sendo em segmentos de renda fixa não o deixa totalmente isento de novas 

oscilações, mantendo-se a volatilidade do mercado e suas incertezas. 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de 

fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, e consequentemente, fica o 

RPPS obrigado a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos. 

Quando se trata de risco de mercado, que é o risco inerente a todas as modalidades de 

aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro, corresponde à incerteza em 

relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento em 

decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o risco de variações, 

oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros 

índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro. 
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ESTRATÉGIA NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS 

 

A área de Investimentos extrai os extratos bancários junto aos sites das instituições financeiras 

credenciadas, busca as informações sobre os saldos das contas, taxas de aplicações diárias, mensal, 

anual e dos últimos 12 meses, que através de planilha analisa a forma de distribuição das aplicações 

financeiras dos fundos credenciados. 

As informações adquiridas por meio dos sites das instituições financeiras oferecem o 

acompanhamento do comportamento diária do Mercado Financeiro IBOVESPA e do dólar, 

consolidando os principais indicadores nos investimentos. Na análise desses índices com a IBOVESPA 

e o dólar em alta, buscamos decisões objetivando boas rentabilidades, quando acontece realização 

de prejuízo, o índice IBOVESPA está em queda e o dólar com tendência de fechamento em alta. 

Utilizamos também, a estratégia para enquadramento dos limites de investimentos em 

atenção a Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações, obedecendo que o total das aplicações 

dos recursos do RPPS/SE em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% 

do patrimônio líquido do fundo, observadas suas exceções. 

O histórico de cada fundo credenciado, também serve como parâmetro na análise e decisão de 

alterações na alocação dos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

  
 

ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS CREDENCIADAS 

 

O credenciamento das instituições financeiras para receber aplicação nos fundos de 

investimentos tem como objetivo diversificar as aplicações em ativos que estejam 

enquadrados na Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas atualizações. 

O SERGIPE PREVIDÊNCIA tem conhecimento dos aspectos que caracterizam cada fundo 

de investimento, em relação ao conteúdo do seu regulamento e de fatos relevantes que 

possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e 

à Política de Investimentos do RPPS/SE. 

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do SERGIPE 

PREVIDÊNCIA têm como prestadores de serviços de administração e gestão o Banco do Brasil 

e a Caixa Econômica Federal. 
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FUNDOS DE INVESTIMENTOS CREDENCIADOS NO 

BANCO DO BRASIL 

 

Os fundos de investimentos com prazos de resgates de liquidez diária, que atendem o 

propósito do RPPS, visando o pagamento dos aposentados e pensionistas no atual 

momento, ou seja, seu retorno está atribuído ao fluxo de caixa de aplicações e resgates para 

o pagamento das folhas de aposentados e pensionistas. 

 

FUNDO CNPJ 

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 

REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 

DE FI 

13.077.418/0001-49 

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA 

SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

13.077.415/0001-05 

 

Os documentos pertinentes aos fundos constam da Seção V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

  
 

 FUNDOS DE INVESTIMENTOS CREDENCIADOS NA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

Os fundos de investimentos com prazos de resgates de longo prazo, que atendem o 

propósito do RPPS, visando o pagamento dos aposentados e pensionistas no futuro, ou seja, 

seu retorno está atribuído ao final do período determinado no regulamento do fundo de 

investimento. 

Ainda em relação aos fundos de investimentos com prazos de resgates mais longos, 

achamos importante frisas as condições que levem a um fundo de investimentos possuir 

prazos mais longos de resgates, porque existe uma visão generalizada e do nosso ponto de 

vista equivocada, de que os fundos com essas características são fundos piores do que os 

fundos de liquidez mais imediata. Mais do que uma comparação direta, é importante 

analisar a característica de cada fundo individualmente. 

O fato mais importante nesse entendimento é que os investidores são premiados em 

termos de rentabilidade por essa iliquidez dos papeis, cabendo ao gestor desses fundos de 

investimento cumprir o mandato do fundo de investimento que possui perante os 

investidores avaliando corretamente o prêmio desses títulos em relação aos riscos de 

crédito e de liquidez dos ativos. 

Portanto, não é correto atribuir os retornos auferidos pelos fundos de investimentos 

sem liquidez ou fundos de investimentos de longo prazo a apresentarem resultados 

imediatos. Os documentos pertinentes aos fundos constam da Seção V. 

FUNDO CNPJ 

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA 18.598.288/0001-03 

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 III TP RENDA FIXA 19.769.135/0001-44 

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TP RENDA FIXA 20.139.595/0001-78 

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA 19.768.682/0001-05 
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RENTABILIDADE FINANCEIRA DA CARTEIRA DE 

INVESTIMENTOS 

 

No que tange ao resultado no desempenho das aplicações financeira do 

SERGIPEPREVIDÊNCIA, cumpre nos destacar que foi previsto para o exercício de 2021, até o 

mês de dezembro, o alcance da meta atuarial em 12,21%, tendo realizado uma rentabilidade 

acumulada de 3,06%, conforme Portfólio de Investimentos do mês de dezembro de 2021. 
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CONCLUSÃO 

 

Da análise apresentada, havendo fundos de investimentos que apresentem 

classificação de estruturados ou possuem operações com títulos e/ou papéis em operações 

estruturadas, concluímos que o SERGIPEPREVIDÊNCIA, não somente contemplando a 

emissão desse relatório, venha adquirir a habitualidade de acompanhar com proximidade 

todas as ações promovidas pelos fundos de investimentos, principalmente das instituições 

financeiras a eles tidas como prestadores de serviços. 

Orientamos também, em complemento, que o SERGIPEPREVIDÊNCIA venha adotar, 

regras, procedimento e controles internos que integrem o fluxo de atividades e os manuais 

de procedimentos na adequação da análise de fundos de investimentos disposto neste 

relatório. 

Aproveitamos para ressaltar, em se tratando do cenário atual, orienta-se que a 

diversificação mesmo em títulos públicos, proporciona a busca por maiores prêmios no curto 

prazo, não comprometendo a liquidez da carteira de investimentos em hoNrar seus 

compromissos. 

Ainda se tratando do risco de mercado, orienta-se cautela e acompanhamento 

continuado, buscando a melhor saída para o retorno das aplicações, em um contexto 

favorável ao desinvestimento. 

A carteira de investimentos do SERGIP EPREVIDÊNCIA apresenta comportamento mais 

conservador, buscando ao longo do período manter as aplicações em títulos públicos de 

menor risco e maior liquidez. 

A diversificação é uma técnica que permite reduzir os riscos através da alocação em 

fundos de investimentos de vários vértices e ativos, tornando-se uma importante 

ferramenta para maximizar o retorno correndo menos riscos. Embora não seja o suficiente 

para garantir a não ocorrência de perdas, investir em ativos variados que reagem de forma 

diferente ao mesmo evento, certamente pode reduzir de forma significativa o risco ao 

investir. 
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Assim como a diversificação dos ativos que compõe a carteira de investimentos é de 

suma importância à compreensão da necessidade da diversificação dos prestadores de 

serviços ligados aos fundos de investimentos e as instituições financeiras. Este tipo de 

diversificação minimiza os riscos dos ativos quanto a possíveis imprudências de gestão, 

administração e custodia.  

Na busca pelo encontro do ativo e passivo, o SERGIPE PREVIDÊNCIA buscou no ALM – 

Asses Liability Management a demonstração dessa análise, onde houve a demonstração da 

segurança da liquidez da carteira de investimentos em honrar compromissos presentes e 

futuros e, na busca pela otimização da sua carteira de investimentos, não somente no 

cumprimento no longo prazo da sua meta atuarial, mas também na resguarda do resultado 

positivo financeiro também no longo prazo. 

A emissão desse relatório serve como ferramenta na gestão dos ativos e passivos do 

SERGIPE PREVIDÊNCIA, no que diz respeito à solvabilidade do plano de custeio 

implementado. Este deve ter como participante ativo o Ente Federativo, pois é o principal 

patrocinador do plano de custeio. 

O relatório sugere que o SERGIPE PREVIDÊNCIA preserve a informação obtida no ALM, 

dispondo de relatórios de acompanhamento da implantação de estratégias propostas e 

deliberadas, bem como na elaboração de diagnósticos, com propostas de revisão de 

alocação das aplicações financeiras sempre que for necessário. 

 

 

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS APROVADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 

PREVIDENCIÁRIOS DO ESTADO DE SERGIPE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2022. 
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JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE 

 

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe 

(Sergipe Previdência), José Roberto de Lima Andrade, está no cargo desde 2016. É graduado 

em Economia, pela Universidade Federal de Sergipe (1992); mestre em Desenvolvimento 

Econômico, pela Universidade Federal do Paraná (1997); e doutor em Economia e Turismo, 

pela Universidade de São Paulo (2002). É professor associado do Departamento de 

Economia da UFS, nos cursos de Graduação e de Mestrado (Disciplinas de Métodos 

Quantitativos, Elaboração de Projetos e Finanças), desde 2002; pós-graduando em Produtos 

Financeiros e Gestão de Riscos, pela FIA Business School (2020); membro do Comitê de 

Investimentos da PrevNordeste; tem Certificação Profissional CPA-20, pela Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima, 2017/2020); e 

Certificação Educação Executiva Avaliação de Empresas (Insper, 2018). Foi diretor-presidente 

da Escola de Administração e Gestão Pública (Seplag, 2015/2016); presidente da Empresa 

Sergipana de Turismo (Emsetur, 2007/2015); presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa e 

Extensão de Sergipe (Fapese, 2004/2006); e, também, foi consultor de Estudo de Viabilidade 

Econômica de Projetos, no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID, 1997). 

JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO 

  

O diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do 

Estado de Sergipe (Sergipe Previdência), José Normando da Mota Guimarães Filho, está no 

cargo desde 2017. É graduado em Engenharia Agronômica, pela Universidade Federal da 

Paraíba; com Especialização em Administração de Negócios, pela Universidade Federal da 

Bahia, e MBA em Formação Geral para Altos Executivos, também, pela UFBA (1999); além de 

especialista em Didática do Ensino Superior, pela Faculdade Pio Décimo (2003). Iniciou sua 

vida profissional no Banco do Brasil S.A. (1986), como escriturário, progredindo, nos anos 

subseqüentes, para caixa executivo, supervisor, gerente de administração, gerente de 

negócios e gerente geral, em diversas agências, por 20 anos. Durante, aproximadamente, 10 

anos, foi membro do conselho fiscal do Sebrae/SE. E tem certificações em: Negócios com o 

Setor Público; Economia e Finanças; Gestão Organizacional e de Pessoas; Controles Internos 

e Risco Operacional; Gestão de Segurança, Conhecimentos Jurídicos; Responsabilidade 

Sócioambiental e Desenvolvimento Sustentável; Atendimento Bancário; Marketing; 

Comércio Exterior; Gestão de Crédito; Agronegócios; Gestor de Regime Próprio de 

Previdência; Gestão Atuarial em Fundos de Pensão; Certificação profissional Anbima (CPA 

20); e Certificação de Gestores de Regime Próprios de Previdência Social (CGRPPS), pela 

Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento de Mercado de Capitais (Apimec). 
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GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO 

 

O diretor de Previdência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Sergipe (Sergipe Previdência), Gildo de Souza Xavier Filho, está no cargo desde janeiro de 
2021. É graduado em Engenharia Civil, pela Universidade Federal de Sergipe (1988) e pós-
graduado em Gestão de Desenvolvimento Regional Sustentável, pela Universidade Federal 
da Bahia (2012). Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de Repasse de Recursos, 
do Orçamento Geral da União (OGU); e de Habitação na Gerência de Desenvolvimento 
Urbano, da Caixa Econômica Federal, em Sergipe. Implantou (2013) e gerenciou a Gerência 
de Habitação da Caixa em Sergipe (2013 a 2015). Coordenou a implantação e o 
acompanhamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, 
dentro da Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa, em Sergipe (2007 a 2012). E 
chefiou a Divisão de Fiscalização da antiga Superintendência Nacional de Abastecimento 
(Sunab) (1987 a 1989). 

 
 

EDLA KETLYN BRUNO ALVES 

  

Edla Ketlyn Bruno Alves é ocupante do cargo de Assessora-chefe de Gabinete do 

Presidente do Sergipe Previdência e Secretária do Conselho Deliberativo desde 2021. 

Anteriormente atuou na Secretaria de Estado da Inclusão Social nos anos de 2014-2019, 

assumindo funções de Secretária de Gabinete. 
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LUCAS SILVA PEDROSA 

 

Lucas Silva Pedrosa é Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Poder 

Executivo do Estado de Sergipe desde 2019. É membro do Comitê de Investimentos dos 

Recursos Previdenciários do Estado de Sergipe desde abril/2022. É graduado em Geofísica 

pela Universidade Federal da Bahia (2016), especialista em Gestão Pública pela Universidade 

Cândido Mendes (2017); e mestre em Economia pela Universidade Federal de Sergipe 

(2021). Iniciou sua vida profissional como professor no ensino médio e cursinhos 

preparatórios (2017-2018); foi Analista do IPHAN/BA (2019); desde então ocupa o cargo de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Poder Executivo do Estado de 

Sergipe; exerce o expediente de Assessor Especial de Relações Institucionais do Sergipe 

Previdência; é professor universitário e orientador em cursos de graduação e pós-graduação; 

e também se ocupa como pesquisador e escritor em temas ligados à economia, gestão e 

políticas públicas em plataformas de relevância nacional. Possui certificação profissional 

ANBIMA Série 20 (CPA-20). 

 

NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE 

  

Natalia Souza dos Santos Andrade é ocupante do cargo de Assessora-chefe de Controle 

Interno e Auditoria do Sergipe Previdência desde 2021. Anteriormente atuou na 

Coordenadoria de Pagamento e na Gerência de Concessão de Benefícios, nos anos de 2018 a 

2021, assumindo funções de Coordenadora e Gerente, respectivamente. Possui graduação 

em Economia pela Universidade Federal de Sergipe (2017) e mestrado em Economia pela 

mesma Universidade em 2020. 
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FLAVIA MARIANA DE OLIVEIRA NUNES 

Flávia Mariana de Oliveira Nunes é ocupante do cargo de Assessora de Comunicação 

do Sergipe Previdência, desde julho/2020. Anteriormente, atuou no Sergipe Parque 

Tecnológico (SergipeTec), como Assessora de Comunicação, de abril/2016 a junho/2020; no 

Projeto Águas do São Francisco, como Assessora de Comunicação, de março/2015 a março/; 

e na Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seides), 

como Assessora de Comunicação, de março e novembro/2014. Possui graduação em 

Comunicação Social – Jornalismo, pela Universidade Tiradentes (Unit) 2009/2; pós-

graduanda em Neurociências e Comportamento, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) Online; pós-graduada em MBA em Gestão de Projetos; pós-

graduação em Marketing Estratégico e Comunicação Digital; e pós-graduação em 

Comunicação Organizacional. Também possui certificações nas áreas de Liderança, Produção 

de Reportagem, Marketing e Mídias Sociais; além de experiência com Redação Jornalística 

(pauta, produção, reportagem e edição), Comunicação Organizacional e Gestão de Mídias 

Sociais. 

HUMBERTO RIOS CALLADO 

Humberto Rios Callado é ocupante do cargo de Assessor Geral de Informática do 

Sergipe Previdência desde abril de 2022. Anteriormente atuou na G4S e na Stefanini como 

Analista de Suporte PL durante o período de abril de 2021 até março de 2022. Possui 

graduação em Engenharia Elétrica pela Faculdade Pio Décimo (2012), com certificações em 

LGPD, Servidores Windows, Zabbix, Bit Defender e Inteligência Artificial, Growth Minset e 

Smart Work. 

 

CLÓRIS CENIRA CARDOSO SOUZA 

 

Clóris Cenira Cardoso Souza é ocupante do cargo de Ouvidora do Sergipe Previdência 

desde 2021. Anteriormente atuou como Gerente Administrativo Assessora de Planejamento, 

Chefe da Divisão de Previdência, Coordenadora de Benefícios, assumindo funções de 

Coordenadora, Gerente e Assessora. Possui Graduação em Administração pela Universidade 

Tiradentes (1984), Matemática pela UNIT, Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional 

pela Faculdade FANESE. Também possui certificações na área de Matemática, Estatística 

Básica, Mídias na Educação e experiência com certificação em Previdência Social dos 

Servidores Públicos do Estado de Sergipe, Licitação com todas as modalidades e Ouvidoria 

(todos com certificação). 
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JÉSSICA MARIA MENEZES DE JESUS 

 

Jéssica Maria Menezes de Jesus é ocupante do cargo de Gerente Administrativa do 

Sergipe Previdência desde 2021. Anteriormente atuou na coordenadoria de material e 

patrimonial nos anos de 2017 a 2020. Está em curso na graduação em Direito pela Faculdade 

São Luís de França. Possui também certificações na área administrativa, contratos, licitações, 

inglês e tecnologia, além de ter tido experiência como gerente comercial. 

 

 

MARIA IRACI DA SILVA SANTOS 

  

 

Maria Iraci da Silva Santos é ocupante do cargo de Gerente de Execução Financeira e 

Orçamentária do Sergipe Previdência desde 2013. Servidora efetiva desde 1982 e atua no 

mesmo setor desde 1988, assumindo funções de Diretora de Coordenadoria de Pagamento e 

Execução Orçamentária no ano de 2011. 

 

 

JÉSSICA DO NASCIMENTO MAGALHÃES 

 

 

Jéssica do Nascimento Magalhães é ocupante do cargo de Gerente de Planejamento 

Estatística e Atuária do Sergipe Previdência desde 2021, atualmente designada para 

responder pela Gerência de Atendimento. Anteriormente atuou como estagiária na 

Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe e na Stefanini 

Consultoria e Assessoria, assumindo funções de programadora. Possui graduação em 

Ciências Atuariais pela Universidade Federal de Sergipe (2017) e atualmente é mestranda em 

Economia pela Universidade Federal de Sergipe. 
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JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES 

Jarbas Oliveira Gonçalves é ocupante do cargo de Gerente de Arrecadação e 

Investimentos do Sergipe Previdência desde 2021. Anteriormente atuou na antiga Gerência 

de Investimentos nos anos de 2014 a 2021, assumindo as funções de Assessor Executivo e 

posteriormente sendo Gerente de Investimentos no ano de 2019. Possui graduação em 

Administração pela Universidade Tiradentes (2014). Também possui certificação profissional 

ANBIMA Série 20 (CPA-20). 

KELLY CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA 

  

Kelly Cristina dos Santos Teixeira é ocupante do cargo de Gerente de Pagamento do 

Sergipe Previdência desde 2020. Anteriormente atuou no Sergipe Previdência como 

Coordenadora de Folha de Pagamento nos anos de 2017 a 2020. Atuou no PRODETUR/SE 

como Coordenadora Operacional para o contrato da SETUR com o BID no período de 2012 a 

2014. Participou da implantação da Biofábrica de Sergipe projeto financiado pela FINEP 

como Gestora de Biotecnologia no Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC no período de 

2008 a 2012. Possui formação acadêmica pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 

graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado/2005), Mestrado em Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente - PRODEMA (2008) e Doutorado em Biotecnologia - RENORBIO 

(2017). Possui formação técnica em Saneamento Ambiental pelo CEFET/SE. Tem atualização 

em curso de curta duração em empreendedorismo – Empretec/Sebrae, Gerenciamento de 

Projetos e Previdência Social. 

 

DEILDES DOS SANTOS 

 

Deildes dos Santos é ocupante do cargo de Gerente de Contabilidade do Sergipe 

Previdência desde 2013. Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade 

Tiradentes (1995), pós-graduação em Curso de atualização em Auditoria Contábil pela 

Universidade Federal de Sergipe 2003, curso em andamento de mestrado. Também possui 

certificações na área de curso e-Social para Órgãos Públicos - RPPS, Demonstrativo de 

Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, curso de contabilidade aplicada ao setor 

público, atualização previdenciária e experiência nas atividades específicas de análise de 

balanço, conciliação contábil, controle e apuração de custos e envio e preenchimento de 

demonstrativos fiscais, para encaminhamento a Receita Federal. 
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PATRÍCIA GOIS COSTA DE SANTANA 

  

 

Patrícia Góis Costa de Santana é ocupante do cargo de Assessor Especial do Sistema de 

Proteção Social do Sergipe Previdência desde 2022 e responde pela Gerência de Concessão 

de Benefícios desde 2021. Anteriormente atuou como Estagiária na Coordenadoria de 

Serviço Social nos de 2013 a 2014; Diretora de Coordenadoria nos anos de 2014 a 2015; 

Assessora Executiva de 2015 a 2019 no Gabinete da Presidência, assumindo funções de 

Chefe de Gabinete; Secretária do Conselho Deliberativo nos anos de 2017 a 2021; e 

Assessora Extraordinária II no ano de 2021 no Controle Interno. Possui graduação em Serviço 

Social pela Universidade Tiradentes (2014). 

 

ACÁCIA DA ROCHA CARDOSO 

 

Acácia da Rocha Cardoso é ocupante do cargo de Gerente de Compensação 

Previdenciária do Sergipe Previdência desde setembro de 2021. Anteriormente atuou como 

Analista de Suporte nos anos de 2014 a 2016 e nos anos de 2016 a 2021 como Analista do 

Controle Interno. Possui graduação em Marketing pela FANESE (2013). Também possui 

certificações nas áreas de Sistema de Gestão Previdenciária (SISPREV WEB), Gestão de 

Projetos e Atualização em Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe. 

Também conta com experiência em Análise Previdenciária e Tecnologia da Informação. 
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SEÇÃO iV 
 

EVENTOS 

IMPORTANTES 
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE 

PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES 

 

 

A Lei Complementar nº 338/2019 do estado de Sergipe regulamentou a Reforma da 

Previdência, alterando a Lei Complementar nº 113/2005; 

Também, a Lei Federal nº 13.954/2019, consubstanciada com a orientação da 

Instrução Normativa nº 5/2020, expedida em 15/01/2020 pelo Ministério da Economia, criou 

um regime previdenciário especial para os militares.  

A Lei Federal nº 13.954/2019 foi regulamentada pelo estado de Sergipe através da Lei 

Complementar nº 360/2022, que cria o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado 

de Sergipe. 

As principais mudanças nas regras de concessão de benefícios previdenciários 

realizadas pela Lei Complementar nº 338/2019 (Estadual) e pela Lei Federal nº 13.954/2019 

foram: 

 

Lei Complementar nº 338/2019 (Estadual) 

 

a. Regra geral da aposentadoria voluntária: 

Gênero Idade mínima 

(anos) 

Tempo de Contribuição Mínimo 

(anos) 

Homem 65 35 

Mulher 60 30 
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Para ambos, é necessário que tenham, pelo menos, 10 anos de tempo de serviço 

público e 5 anos no cargo efetivo. 

 

b. Aposentadoria Voluntária para Professores: 

 

Gênero Idade Mínima 

(anos) 

Tempo de Contribuição Mínimo 

(anos) 

Homem 60 25 

Mulher 55 25 

 

Para ambos, é necessário que tenham, pelo menos, 10 anos de tempo de serviço 

público e 5 anos no cargo efetivo. 

 

c. Aposentadoria Voluntária para a Policial Civil, Guarda Prisional e 

Agente Penitenciário: 

 

Gênero Idade Mínima 

(anos) 

Tempo de Mínimo de Efetivo Exercício na 

Carreira (anos) 

Ambos 55 25 

 

d. Aposentadoria Voluntária para Servidores com Efetiva Exposição a 

Agentes Químicos, Físicos e Biológicos Prejudiciais à Saúde: 

 

Gênero Idade Mínima 

(anos) 

Tempo de Mínimo de Efetiva Exposição e 

Contribuição (anos) 

Ambos 60 25 
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É necessário que tenham, pelo menos, 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos 

no cargo efetivo. 

 

e. Aposentadoria Voluntária para Pessoa com Deficiência, somente por 

Tempo de Contribuição: 

 

 

Gênero Tempo de 

Contribuição Mínimo 

(anos) 

Grau de 

Deficiência 

Homem 25 Grave 

Homem 29 Moderada 

Homem 33 Leve 

Mulher 20 Grave 

Mulher 24 Moderada 

Mulher 28 Leve 

 

Para ambos, é necessário que tenham, pelo menos, 10 anos de tempo de serviço 

público e 5 anos no cargo efetivo. 

A aposentadoria ocorre na forma da Lei Complementar Federal nº 142/2013. 

f. Aposentadoria Voluntária para Pessoa com Deficiência, por Idade e 

Tempo de Contribuição: 

Gênero Idade Mínima 

(anos) 

Tempo de Contribuição Mínimo 

(anos) 

   

Homem 60 15 

Mulher 55 15 
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Para ambos, é necessário que tenham, pelo menos, 10 anos de tempo de serviço 

público e 5 anos no cargo efetivo. 

A aposentadoria ocorre na forma da Lei Complementar Federal nº 142/2013. 

 

g. Aposentadoria Compulsória: 

 

Gênero Idade (anos) 

Ambos 75 

 

Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

 

h. Cálculo dos Benefícios: 

 

Cálculo – Média  

Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das 

remunerações adotadas como base para as contribuições do servidor, correspondentes a 

100% de todo período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do 

início da contribuição se posterior àquela competência.  

 

Cálculo na Aposentadoria Compulsória  

Corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, 

limitado a 01 (um) inteiro, multiplicado pelo valor da média apurada das contribuições 

(artigo 27, § 1º, Lei Complementar nº 113/2005).  
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Reajuste  

Os proventos das aposentadorias não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se 

refere o § 2º do art. 201, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição 

Federal, e não serão alcançados pela paridade e serão reajustados, anualmente, pelo Índice 

Nacional e Preços ao Consumidor – INPC. 

 

i. Previdência dos militares (Lei Federal nº 13.954/2019): 

 

Conforme art. 7º da Lei Complementar (Estadual) nº 338/2019: 

(...) 

Art. 7º O Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais deve ser 

regulado por lei específica, de iniciativa do Poder Executivo, de 

conformidade com disposições da Lei (Federal) nº 13.954, de 16 de 

dezembro de 2019. Parágrafo único. As contribuições previdenciárias dos 

Militares Estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, são fixadas 

na forma da Lei (Federal) nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. 

(...) 

 

Tempo mínimo de serviço: O tempo mínimo de serviço subiu de 30 para 35 anos, com 

25 anos de atividade militar, para ambos os gêneros. Esse tempo de atividade militar 

aumenta gradualmente (quatro meses a cada ano) até chegar a 30 anos em 2035. 

Reserva remunerada: A nova regra eleva o limite de idade, que anteriormente era de 

44 a 66 anos. Agora, dependendo do posto ou graduação, pode ser de 50 a 70 anos. 

Regra de transição: Pedágio de 17% para os que estão na ativa em relação ao tempo 

faltante para atingir 30 anos de serviço. 
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Contribuição ampliada: Todas as categorias contribuem: ativos, inativos, pensionistas, 

cabos, soldados e alunos de escolas de formação. Anteriormente, apenas ativos e inativos 

que pagavam. 

Alíquota: A alíquota da contribuição de ativos e inativos, para pensões militares, 

passou dos 7,5% para 10,5%. Para os pensionistas, pelo menos 10,5% desde 2021. A alíquota 

chega a 13,5% para alguns casos de filhas pensionistas vitalícias não inválidas. 
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SEÇÃO V 

INFORMAÇÕES SOBRE 

SOBRE 

COMPATIBILIDADE DO 

ATIVO E PASSIVO (ALM) 

E DOCUMENTOS OS 

FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS 

  



 

 

    
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo de ALM (Asset Liability Management) 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório apresenta a síntese dos resultados obtidos para o Estudo de ALM (Asset Liability 

Management) realizado para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, sob a denominação SERGIPE 

PREVIDÊNCIA. 

O Sistema de Previdência do Estado do Sergipe é subdividido em duas massas distintas, 

sendo: 1) Massa de Servidores Civis, que abrange todos os servidores públicos da Administração direta, autárquica, e 

Fundacional, os Membros da Magistratura e do Ministério Público, os Conselheiros do Tribunal de Contas, ativos inativos 

e pensionistas dessa massa; e: 2) Massa de Servidores Militares, ativos, inativos e pensionistas dessa massa. 

Os planos de benefícios previdenciários das massas de servidores civis e militares são 

estruturados atuarialmente pelo Regime Financeiro de Repartição Simples, que se caracteriza pela contemporaneidade 

entre as receitas e despesas previdenciárias, sendo que toda a arrecadação tem a função principal de cobrir as despesas 

correntes, não havendo necessidade de se formar reservas. Eventual insuficiência de recursos será custeada pelo ente 

federativo, admitindo-se a constituição de fundo financeiro. 

O plano de benefícios previdenciários da massa de servidores civis possui patrimônio 

constituído, formado pela capitalização das receitas de contribuições excedentes às despesas com benefícios 

previdenciários. Por outro lado, o plano de benefícios previdenciários da massa de servidores militares não possui 

patrimônio constituído, razão pela qual não será realizado Estudo de ALM dessa massa, que é insolvente pela natureza do 

plano. 

O presente estudo tem por objetivo, com base no Relatório de Avaliação Atuarial válido para 

o exercício de 2021, elaborado sob a responsabilidade técnica do Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, identificar a 

razão de solvabilidade do plano de benefícios previdenciários da massa civil, considerando premissas e hipóteses de 

simulação com base em fluxos de caixa atuarial, distribuição dos recursos investidos, conjugado com os riscos de 

oscilação das taxas de juros praticadas no mercado financeiro. 

 
 

2. OBJETIVO 

Os resultados projetados objetivam um melhor entendimento dos riscos inerentes à gestão 

dos recursos do plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, contemplando os riscos do 

descasamento futuro de ativos e passivos do plano, identificando com a devida antecedência quais os possíveis riscos, e 

se apresentando como suporte à tomada de decisão pelo gestor. 

O presente trabalho contemplará a revisão das alocações estratégicas obtidas com base no 

estudo atuarial válido para o exercício de 2021, refletindo neste as mudanças ocorridas nos cenários de mercado, preços 

dos ativos e na base cadastral de participantes, propondo composições de carteiras de investimentos que possam 

suportar e alongar a sobrevida do plano de benefícios previdenciários da massa civil. 
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3. METODOLOGIA 

No cumprimento da meta atuarial, o portfólio de ativos deve gerar um fluxo de caixa 

suficiente para cumprir com o compromisso relacionado ao fluxo de pagamento de benefícios, dentro do conceito de 

Asset Liability Management - ALM.  

O fluxo de caixa é composto pelas receitas de contribuição (empregadores e empregados), 

receitas de compensação previdenciária, adicionado das receitas provenientes dos rendimentos das aplicações 

financeiras efetuadas pelo Plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA com origem nas 

reservas técnicas constituídas ao longo da existência do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. 

Do lado da despesa, o fluxo de caixa é composto pelas seguintes rubricas: 1) benefícios de 

aposentadoria voluntária e compulsória, reversível aos dependentes na forma de pensão, benefícios de aposentadoria 

por invalidez, reversível aos dependentes na forma de pensão e pensão por morte do servidor ativo, financiados pelo 

Regime Financeiro de Repartição Simples (RS); 

Além disso, o fluxo de caixa esperado dos ativos que compõem o portfólio do plano de 

benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA deve gerar uma rentabilidade que seja compatível com 

a meta atuarial calculada pelo atuário conforme determina a Portaria MF nº 464/2018, neste caso inflação + 3,00% ao 

ano. 

Em complemento é realizada uma análise do cenário prospectivo da economia e seus reflexos 

na composição dos preços dos ativos financeiros negociados no mercado de capitais com objetivo de quantificar o risco 

de descolamento das taxas de remuneração que possam comprometer o cumprimento da meta atuarial e, 

consequentemente, o pagamento dos benefícios futuros. 

Como resultado dessa análise, são projetados 2 (dois) cenários macroeconômicos: 1) Cenário 

Base; e, 2) Cenário Alternativo. Para ambos, são estimadas as mais diversas variáveis que possam influenciar o preço dos 

ativos e seus impactos na rentabilidade destes. 

A partir dessas premissas, é possível identificar, com certo grau de probabilidade, se o 

patrimônio acumulado ao longo de um determinado período será suficiente para saldar os compromissos assumidos com 

os segurados. 

 
 

4. ANÁLISE DA BASE CADASTRAL 

A base de dados utilizada na Avaliação Atuarial, cuja data-base é dezembro de 2020 (Data 

Focal), contém informações sobre os servidores ativos e aposentados beneficiários do plano de benefícios previdenciários 

da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, bem como dos dependentes dos servidores e, ainda, as informações cadastrais 

dos pensionistas. 

As características relativas à população, tais como: tempo de contribuição anterior à 

admissão no serviço público, valor da remuneração, sexo, data de admissão, data de posse no cargo atual, função 
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desempenhada, estado civil e as idades do servidor, do seu cônjuge e dos seus dependentes legais, considerada em uma 

análise atuarial, são variáveis que influenciam diretamente os resultados apresentados no estudo. 

Dessa forma, a combinação entre as variáveis estatísticas da população estudada e as 

garantias constitucionais e legais deferidas aos servidores públicos impacta na apuração do custo previdenciário, 

sobretudo em virtude dos seguintes fatores: 

a) quanto menor o tempo de contribuição maior será o custo previdenciário, uma vez que a forma de cálculo do 

benefício já está determinada, independendo da reserva financeira acumulada; e, 

 

b) quanto maior o número de vantagens pecuniárias incorporadas à remuneração do servidor em atividade, maior 

será o crescimento real dos salários e consequentemente mais elevado será o custo previdenciário. Ressalta-se, 

ainda, que quanto mais perto da aposentadoria forem concedidas estas incorporações, menor será o prazo para 

a formação de reservas que possam garanti-las, resultando em um agravamento do custo previdenciário. 

Conforme informações extraídas do Relatório de Avaliação Atuarial, a base de dados enviada 

pelo SERGIPE PREVIDÊNCIA possuía amplitude e consistência necessárias e adequadas para a realização do cálculo 

atuarial, e as inconsistências encontradas foram corrigidas, sendo que algumas informações foram estimadas dentro dos 

princípios atuariais mais conservadores.  

Em relação ao tempo de serviço anterior no serviço público, o relatório de avaliação atuarial 

reporta que foram utilizados os dados informados na base cadastral. Portanto, não foi adotada estimativa de tempo de 

serviço anterior à admissão. Na eventual falta da informação, deverá ser adotada uma estimativa de tempo anterior pela 

diferença entre a data de ingresso no serviço público e a idade de 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispõe o § 1º do art. 

28 da Portaria SPREV nº 464/2018. 
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Discriminação Feminino Masculino

Quantitativo 12998 11458

Idade média atual (anos) 46,9 49,3

Idade média de admissão no serviço público (anos) 30,6 29,5

Idade média de aposentadoria projetada (anos) 59,1 62,7

Salário médio dos servidores (R$) 4.840,66 6.235,72

Total da folha de salários mensal (R$)

Discriminação Feminino Masculino

Quantitativo 19786 5245

Idade média atual (anos) 67,1 68,6

Benefício médio (R$) 4.783,81 6.454,70

Total da folha de aposentados mensal (R$)

Discriminação Feminino Masculino

Quantitativo 3955 1214

Idade média atual (R$) 64,9 59,9

Benefício médio (R$) 4.588,19 3.472,69

Total da folha de pensionistas mensal (R$) 22.362.144,97

ATIVOS

APOSENTADOS

PENSIONISTAS

128.507.259,66

134.367.861,00

 

BASE CADASTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Procedendo à análise das informações disponibilizadas relativas à base cadastral, identificam-

se os principais fatores que agravam o cálculo atuarial do plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE 

PREVIDÊNCIA: 

a) 53,1% (44,8% em dez/19) da população de “ativos” é composta por servidores do sexo feminino; 

b) 33,7% (26,5% em dez/19) da população de “ativos” é composta por servidores “professores”; 

c) 65,5% (64,2% em dez/19) dos servidores “professores” são do sexo feminino; 

Ressalta-se que a variável “sexo” influencia diretamente a apuração do custo previdenciário 

haja vista que, comprovadamente, a mulher possui uma expectativa de vida superior à do homem, permanecendo em 
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Discriminação dez/19 dez/20 Variações

Quantitativo 30417 24456 -19,6%

Idade média (anos) 46,0 48,0 2,0

Salário médio dos servidores (R$) 4.708,21 5.494,27 16,7%

Total da folha de salários mensal (R$) 143.209.583,65 134.367.861,00 -6,2%

Discriminação dez/19 dez/20 Variações

Quantitativo 24046 25031 4,1%

Idade média (anos) 67,0 67,4 0,3

Benefício médio (R$) 4.960,00 5.133,92 3,5%

Total da folha de aposentados mensal (R$) 119.268.186,81 128.507.259,66 7,7%

Discriminação dez/19 dez/20 Variações

Quantitativo 5024 5169 2,9%

Idade média (anos) 63,1 63,7 0,6

Benefício médio (R$) 4.063,12 4.326,20 6,5%

Total da folha de pensionistas mensal (R$) 20.413.138,17 22.362.144,97 9,5%

PENSIONISTAS

APOSENTADOS

ATIVOS

gozo de benefício por um período maior de tempo. Outro aspecto relevante refere-se à legislação previdenciária, que 

atualmente exige da mulher menores tempos de contribuição para aposentadoria, ainda mais reduzido se professora. 

 

COMPARATIVO EVOLUTIVO 
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5. ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA 

Neste trabalho foi utilizado o fluxo de caixa previdenciário (receitas e despesas 

previdenciárias) do plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, extraído da planilha 

padrão CADPREV denominada “2021_FLX_CIVIL_FIN_GA_13128798000101.csv”, enviada pelo Instituto quando solicitada, 

elaborada pelo Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, sob a responsabilidade técnica do atuário Antônio Mário Rattes 

de Oliveira, registrado no MIBA sob n.º 1.162 

O fluxo de caixa possui horizonte de 75 (setenta e cinco) anos, conforme exigência normativa, 

e incorpora dentre suas principais premissas: 

1. Tábua de mortalidade geral de válidos e inválidos: IBGE-2019 – Unissex;  

2. Tábua de Entrada em invalidez: Álvaro Vindas; 

3. Composição média de família: utilizou-se a composição familiar disponibilizada na base cadastral. Para os 

servidores que não possuem dados de dependentes no cadastro, usou-se a hipótese de que cada servidor, ativo 

ou aposentado, possui um grupo familiar constituído de um cônjuge 3 anos mais novo (para servidores do sexo 

masculino) ou mais velho (para servidores do sexo feminino) e de dois filhos válidos, sendo um do sexo 

masculino com diferença de 22 anos de idade para a mãe e outro do sexo feminino com diferença de idade de24 

anos para a mãe; 

4. Crescimento real dos salários dos servidores ativos: 1,00% ao ano; 

5. Crescimento real dos benefícios: 0,00% ao ano; 

6. Rotatividade (Turn Over): não adotada; 

7. Massa de segurados: geração atual, sem reposição de servidores; 

8. Taxa real de juros e desconto atuarial: 3,00% ao ano; 

9. Compensação previdenciária: para os benefícios concedidos, não foram realizadas provisões do Comprev a 

receber, e para os benefícios a conceder foi utilizado como provisão o percentual de 9% sobre o Valor Atual dos 

Benefícios Futuros, em conformidade com a Portaria MF nº 464/2018 e a Instrução Normativa SPREV nº 9/2018; 

10. Contribuições mensais dos servidores ativos: 14,00%, incidentes sobre a remuneração; 

11. Contribuições mensais dos Servidores Aposentados e Pensionistas: 14,00%, incidentes sobre a parcela dos 

proventos que exceder o teto de benefícios do RGPS; 

12. Contribuições Mensais dos Órgãos Empregadores: 28,00% sobre a remuneração dos servidores ativos, a título de 

custo normal; 
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A seguir, demonstra-se, na forma de gráfico, o fluxo de caixa previdenciário esperado para o 

horizonte de 75 (setenta e cinco) anos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na coluna de despesa previdenciária observa-se uma inclinação nos próximos anos até atingir 

o ápice no ano 2026. Este desenho permite inferir que a massa atual de servidores ativos entra em gozo de aposentadoria 

de forma acelerada durante os próximos anos. A partir desse ponto, a curva inicia um comportamento em declínio 

acentuado, devido à extinção gradual dos benefícios de aposentadoria e pensão pela ocorrência do evento “morte” dos 

segurados.  

Na coluna de receita previdenciária a tendência é decrescente, na medida em que a massa 

atual dos servidores ativos entra em gozo de aposentadoria e deixa de contribuir para o regime de previdência. Destaca-

se que este é um movimento típico de um fluxo de caixa construído sem a recomposição do quadro de servidores. 

 

 

Fluxo de Caixa Previdenciário 
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No gráfico que representa o Fluxo Líquido Anual, observa-se que durante todo o período do 

fluxo ocorrerá uma saída líquida de recursos, proveniente de um total de despesas previdenciárias (aposentadorias e 

pensões) superior as receitas previdenciárias (receita de contribuição patronal e servidor, receita de Comprev). 

Observa-se que o plano de benefícios previdenciários da massa civil necessitará de aportes de 

recursos extraordinários para manter o equilíbrio financeiro do fluxo de caixa, estes previstos no Artigo 95º da Lei 

Complementar Estadual nº 113, de 01 de novembro de 2005, conforme alterada. 
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6. ANÁLISE DO PORTFÓLIO DE ATIVOS 

6.1. Ativos Financeiros 

A carteira de investimentos do plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE 

PREVIDÊNCIA, na data-base 31/12/2020, estava assim distribuída: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carteira apresentava distribuição com baixa diversificação entre os segmentos permitidos 

pela Resolução CMN n. º 3.922/2010. Em termos de concentração, a carteira possuía investimentos em fundos cujos 

lastros são representados por títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional (99,4%), títulos de emissão privada (0,6%), 

e em ativos em participação e imobiliários (0,01%). Não havia investimentos em ações dos mercados domésticos e 

exterior. 

O direcionamento dos investimentos, preponderantemente, para ativos de emissão do 

Tesouro Nacional diminui a exposição da carteira ao risco de crédito. Por outro lado, a menor exposição em ativos de 

crédito privado limita a possibilidade de uma melhor rentabilidade nos investimentos, na medida em que as margens de 

prêmios são maiores nesta categoria de ativos.  
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Em termos de liquidez, a carteira apresentava a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carteira apresentava baixa concentração em fundos de investimentos com alta liquidez. 

Aproximadamente 16,7% (R$ 17,2 milhões) da carteira possuía liquidez em até 30 dias (um mês), e 100,0% dos 

investimentos possuíam liquidez em até 1.800 dias (cinco anos).  

Considerando que o fluxo de caixa previdenciário, computados os recursos financeiros 

correspondente à diferença entre: a) o valor da folha de benefícios a serem pagos à conta do plano de benefícios 

previdenciários da massa civil e; b) o montante das contribuições previdenciárias dos servidores e do próprio Estado, o 

plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA receberá valores provenientes de 

contribuições previdenciárias em volume igual aos compromissos previdenciários, observa-se que havia espaços para 

alongamento de parte dos investimentos, sem que comprometa o fluxo de pagamento dos benefícios futuro. 
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Em termos de distribuição por fator de risco, a carteira apresentava a seguinte composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carteira apresentava alta concentração (99,98% do PL) em fundos lastreados em ativos de 

média/baixa “duration”, em detrimento de ativos com maior “duration”, que não possuíam participação na carteira. Em 

relação à parcela alocada no segmento de renda fixa, a carteira apresentava distribuição adequada ao cenário 

macroeconômico da época. Entretanto, no médio/longo prazos é possível afirmar que a carteira não estava preparada 

para obter retornos consistentes com a meta atuarial. 

Os ativos direcionados a capturar o potencial da recuperação da economia brasileira (ativos 

de base real) apresentavam 0,02% de participação na carteira de investimentos, abaixo do recomendado para uma 

carteira com perfil previdenciário, ou seja, com objetivo de acumular poupança previdenciária. 

 

6.2. Ativos Não Financeiros 

Conforme informações extraídas do Balanço Patrimonial posicionado em 31/12/2029, o plano 

de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA possuía valores registrados nas contas “Realizável a 

Longo Prazo” e “Imobilizado”, valores relativos a cotas de Fundo de Compensação das Variações Salariais – FCVS e Ativos 

Imobilizados, respectivamente R$ 104.358.197,20 e R$ 26.913.609,40. 

Média Baixa Economia real 
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Para fins de simulação de longo prazo, adotamos a premissa que tais ativos serão 

remunerados a taxa de 3.00% ao ano, mesma taxa utilizada pelo atuário como taxa de juros e desconto atuarial neste 

exercício. 

 
 

7. SIMULAÇÕES DE LONGIO PRAZO 

 

7.1. Hipótese 1: Carteira Base dezembro/2020 com sensibilidade à taxa de retorno de 3,00% ao ano 

Para simular esta hipótese, utiliza-se a distribuição do patrimônio do plano de benefícios 

previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA entre os diversos subsegmentos presentes na carteira de 

investimentos, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simula-se, para efeito de cálculo, o fluxo de caixa previdenciário extraído da planilha modelo 

CADPREV denominada “2021_FLX_CIVIL_FIN_GA_13128798000101.csv”, enviada pelo órgão gestor quando solicitada. Tal 

simulação tem o objetivo de identificar a existência, ou não, de insuficiência patrimonial do plano de benefícios 

previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, e sua magnitude. 

Carteira 
Base: dezembro/2020 

R$ 234.466.042,46 
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Utiliza-se a hipótese de que os investimentos retornarão pelos próximos 75 anos, um 

rendimento equivalente à rentabilidade real de 3,00% ao ano, mesma taxa utilizada pelo atuário na Avaliação Atuarial 

válida para o exercício de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima demonstra que os recursos financeiros serão insuficientes para cobertura dos 

compromissos atuariais do plano de benefícios previdenciários da massa civil. O resultado aponta para um déficit 

patrimonial no Valor Presente (VP) de R$ 34,8 bilhões, valor este que converge ao apontado no Relatório de Avaliação 

Atuarial válido para o exercício de 2021, no valor de R$ 34,4 bilhões. 

 

7.2   Hipótese 2: Carteira Base dezembro/2020 com sensibilidade à taxa de retorno estimada para o Cenário Base 

Para simular esta hipótese, produz-se um cenário em que as taxas de remuneração dos 

investimentos sejam sensivelmente influenciadas por uma melhora das variáveis macroeconômicas. Neste contexto, o 

Governo Central obtém o apoio necessário no Congresso Nacional para promover as reformas necessárias e reequilibrar o 

orçamento do País, criando condições para uma redução gradual dos índices inflacionários e do juro que onera a dívida 

mobiliária federal, atraindo de volta a confiança dos investidores (interno e externo). 

Os índices de confiança da indústria e do consumidor retornam aos números pré-crise. Neste 

círculo virtuoso, o risco-país diminui drasticamente no longo prazo, fazendo com que as agências de classificação de riscos 

melhorem a nota de crédito do Brasil, retornando para o “grau de investimento”. No cenário internacional, as principais 

VP = R$ 34,8 bilhões 
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economias mundiais mantêm um crescimento moderado das suas economias, após os bancos centrais dos principais 

países se utilizarem de políticas monetárias expansivas com relativo sucesso. A inflação nos países desenvolvidos 

converge para o centro das metas estabelecidas. Este cenário já reflete, no preço dos ativos, os efeitos da pandemia pelo 

“coronavírus”, que acelera a retração da economia global em 2020/2021, com início da recuperação gradual a partir do 2º 

trimestre deste ano em termos globais, e a partir do final de 2021 no Brasil. 

 

 

Nos gráficos abaixo estão demonstradas as rentabilidades projetadas ano a ano nos próximos 

75 anos para os diversos subsegmentos dos segmentos de Renda fixa e Renda Variável: 
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O gráfico acima demonstra que os recursos financeiros serão insuficientes para cobertura dos 

compromissos atuariais do plano de benefícios previdenciários da massa civil. O resultado aponta para uma insuficiência 

patrimonial, gerando um resultado deficitário no longo prazo no Valor Presente (VP) de R$ -32,7 bilhões. 

 

7.3 Hipótese 3: Carteira Base dezembro/2020 com sensibilidade à taxa de retorno estimada para o Cenário 
Alternativo 

Para simular esta hipótese, produz-se um cenário em que a melhora do cenário 

macroeconômico não acontecerá no curto prazo. Dificuldades enfrentadas pelo Governo Central em formar um bloco de 

apoio no Congresso Nacional serão potencializadas, e as reformas necessárias para reequilibrar as contas públicas serão 

minimizadas e/ou postergadas. Neste contexto, a inflação permanecerá em patamares elevados por mais tempo. O Banco 

Central utilizará os instrumentos de política monetária de maneira restritiva, elevando os juros e mantendo-o alto por um 

período suficientemente prolongado. 

O círculo vicioso permanece durante os próximos anos com lenta recuperação no médio 

prazo. O risco-país permanece elevado, com recuo para patamar moderado por um período prolongado. 

VP = R$ -33,0 bilhões 

X = 3,46% 
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No cenário internacional, as principais economias mundiais mantêm um crescimento baixo 

das suas economias, após os bancos centrais dos principais países se utilizarem de políticas monetárias expansivas sem o 

sucesso esperado. A inflação nos países desenvolvidos permanece abaixo das metas estabelecidas. 

Este cenário já reflete, no preço dos ativos, os efeitos da pandemia pelo “coronavírus”, que 

acelera a retração da economia global em 2020/2021, com início da recuperação gradual a partir do 2º trimestre deste 

ano em termos globais, e a partir do ano de 2022 no Brasil 

 

Nos gráficos abaixo estão demonstradas as rentabilidades projetadas, ano a ano, para os 

próximos 75 anos, para os diversos subsegmentos dos segmentos de Renda fixa e Renda Variável: 
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O gráfico acima demonstra que os recursos financeiros serão insuficientes para cobertura dos 

compromissos atuariais do plano de benefícios previdenciários da massa civil. O resultado aponta para uma insuficiência 

patrimonial, gerando um resultado deficitário no longo prazo no Valor Presente (VP) de R$ -32,1 bilhões bilhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = 3,71% 

VP = R$ -32,1 bilhões 
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7.4 Hipótese 4: Otimização de carteira com sensibilidade à taxa de retorno estimada para o Cenário Base 

Esta simulação demonstra que uma gestão ativa, buscando a melhor relação risco x retorno 

ao longo prazo, permite otimizar o resultado considerando intervenções na composição do portfólio do plano de 

benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, de forma a reproduzir uma carteira eficiente, 

respeitando-se os limites máximos estabelecidos na legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteira Otimizada 

X = 3,75% 
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O gráfico acima demonstra que os recursos financeiros serão insuficientes para cobertura dos 

compromissos atuariais do plano de benefícios previdenciários da massa civil. O resultado aponta para uma insuficiência 

patrimonial, gerando um resultado deficitário ao longo prazo no Valor Presente (VP) de R$ -31,8 bilhões. Cabe salientar 

que a otimização de carteira gerou um ganho ao longo dos 75 anos de R$ 1,2 bilhões em relação à posição atual, se 

confirmado o cenário. 

 

7.5 Hipótese 5: Otimização de carteira com sensibilidade à taxa de retorno estimada para o Cenário Alternativo 

Esta simulação demonstra que uma gestão ativa, buscando a melhor relação risco x retorno 

ao longo prazo, permite otimizar o resultado considerando intervenções na composição do portfólio do plano de 

benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, de forma a reproduzir uma carteira eficiente, 

respeitando-se os limites máximos estabelecidos na legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP = R$ -31,8 bilhões 

Carteira Otimizada 
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O gráfico acima demonstra que os recursos financeiros serão insuficientes para cobertura dos 

compromissos atuariais do plano de benefícios previdenciários da massa civil. O resultado aponta para uma insuficiência 

patrimonial, gerando um resultado deficitário ao longo prazo no Valor Presente (VP) de R$ -31,3 bilhões. Cabe salientar 

que a otimização de carteira gerou um ganho ao longo dos 75 anos de R$ 0,8 bilhões em relação à posição atual, se 

confirmado o cenário. 

 

 

 

 

 

 

 

X = 3,93% 

VP = R$ -31,3 bilhões 
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Ano Atual Otimizada Ano Atual Otimizada Ano Atual Otimizada Ano Atual Otimizada

2021 0,31% 0,37% 2059 3,50% 3,77% 2021 -0,01% -0,53% 2059 3,81% 3,97%

2022 3,65% 3,66% 2060 3,50% 3,46% 2022 3,45% 3,13% 2060 3,81% 3,87%

2023 3,65% 3,69% 2061 3,50% 3,85% 2023 3,73% 4,51% 2061 3,81% 3,96%

2024 3,34% 3,09% 2062 3,50% 3,61% 2024 4,09% 4,48% 2062 3,81% 3,95%

2025 3,56% 4,20% 2063 3,50% 3,56% 2025 3,45% 3,65% 2063 3,81% 3,91%

2026 3,34% 3,38% 2064 3,50% 3,70% 2026 3,40% 3,93% 2064 3,81% 3,98%

2027 3,46% 4,25% 2065 3,50% 3,96% 2027 3,57% 4,10% 2065 3,75% 4,09%

2028 3,54% 4,12% 2066 3,50% 4,02% 2028 3,66% 3,61% 2066 3,75% 4,19%

2029 3,63% 3,10% 2067 3,50% 4,42% 2029 3,66% 3,68% 2067 3,75% 4,42%

2030 3,62% 3,45% 2068 3,50% 4,17% 2030 3,84% 3,97% 2068 3,75% 4,25%

2031 3,62% 3,23% 2069 3,50% 3,89% 2031 3,84% 3,71% 2069 3,75% 4,07%

2032 3,62% 4,13% 2070 3,47% 3,60% 2032 3,84% 3,66% 2070 3,75% 4,07%

2033 3,62% 4,56% 2071 3,47% 3,85% 2033 3,84% 4,04% 2071 3,75% 4,07%

2034 3,62% 4,02% 2072 3,47% 3,83% 2034 3,98% 4,20% 2072 3,72% 3,97%

2035 3,62% 3,79% 2073 3,47% 3,78% 2035 3,98% 4,06% 2073 3,72% 3,97%

2036 3,62% 4,15% 2074 3,47% 3,82% 2036 3,98% 4,31% 2074 3,72% 3,97%

2037 3,62% 3,18% 2075 3,47% 3,84% 2037 3,92% 4,14% 2075 3,72% 4,10%

2038 3,62% 3,24% 2076 3,47% 3,84% 2038 3,92% 4,16% 2076 3,72% 4,06%

2039 3,59% 4,96% 2077 3,47% 3,79% 2039 3,92% 4,39% 2077 3,72% 4,01%

2040 3,53% 4,09% 2078 3,47% 3,79% 2040 3,89% 4,13% 2078 3,72% 4,01%

2041 3,53% 4,33% 2079 3,47% 3,79% 2041 3,89% 4,06% 2079 3,72% 4,00%

2042 3,53% 4,47% 2080 3,46% 3,77% 2042 3,89% 4,20% 2080 3,72% 4,00%

2043 3,53% 4,27% 2081 3,46% 3,72% 2043 3,89% 4,18% 2081 3,72% 3,95%

2044 3,53% 3,65% 2082 3,46% 3,72% 2044 3,89% 3,95% 2082 3,72% 3,95%

2045 3,53% 3,39% 2083 3,46% 3,72% 2045 3,89% 3,88% 2083 3,63% 3,90%

2046 3,53% 4,12% 2084 3,46% 3,81% 2046 3,89% 4,06% 2084 3,63% 4,02%

2047 3,53% 3,72% 2085 3,46% 3,81% 2047 3,89% 4,04% 2085 3,63% 4,02%

2048 3,53% 3,82% 2086 3,46% 3,74% 2048 3,89% 4,11% 2086 3,63% 4,02%

2049 3,53% 3,89% 2087 3,46% 3,74% 2049 3,84% 4,15% 2087 3,59% 3,94%

2050 3,53% 3,52% 2088 3,46% 3,74% 2050 3,84% 3,96% 2088 3,59% 3,94%

2051 3,53% 4,06% 2089 3,43% 3,70% 2051 3,84% 4,00% 2089 3,59% 3,86%

2052 3,53% 3,76% 2090 3,43% 3,65% 2052 3,84% 3,99% 2090 3,59% 3,82%

2053 3,50% 3,55% 2091 3,43% 3,65% 2053 3,84% 3,98% 2091 3,59% 3,82%

2054 3,50% 3,51% 2092 3,43% 3,65% 2054 3,84% 3,94% 2092 3,59% 3,82%

2055 3,50% 3,49% 2093 3,43% 3,74% 2055 3,84% 3,94% 2093 3,59% 3,87%

2056 3,50% 4,04% 2094 3,43% 3,74% 2056 3,84% 3,93% 2094 3,59% 3,87%

2057 3,50% 3,87% 2095 3,43% 3,70% 2057 3,81% 3,90% 2095 3,59% 3,83%

2058 3,50% 3,49% 2096 3,43% 3,70% 2058 3,81% 3,89% 2096 3,53% 3,70%

Cenário Alternativo

                      Carteira                        Carteira                      Carteira                        Carteira

Cenário Base

 

 
 
 
 
 

8. QUADRO DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE REAL DOS INVESTIMENTOS (ANO A ANO) 
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Rentabilidade Estimada no Cenário Base 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rentabilidade Estimada no Cenário Alternativo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X = 3,75% 

X = 3,46% 

X = 3,71% 

X = 3,93% 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme informado no Relatório de Avaliação Atuarial válido para o exercício de 2021, 

elaborado sob a responsabilidade técnica do Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, a taxa de juros e desconto atuarial 

utilizada como premissa na determinação dos valores presentes atuariais das obrigações e receitas futuras, bem como 

nas projeções de ganhos financeiros futuros do patrimônio do plano de benefícios previdenciários da massa civil do 

SERGIPE PREVIDÊNCIA, foi de 3,00% ao ano, inferior a taxa de juros parâmetro de 5,44% ao ano, considerando a duração 

do passivo calculada pelo atuário de 20,56 anos conforme dispõe a Portaria SPREV nº 12.233, de 14 de maio de 2020. 

Entretanto as estimativas, com base nos cenários prospectivos, indicam que a rentabilidade 

real média dos investimentos no longo prazo deve situar-se na faixa de 3,46% a 3,96% ao ano, conforme se observa no 

quadro consolidado abaixo: 

 

Hipótese    Taxa de Retorno (ao ano)      Superavit/(Deficit) 

1) Carteira Atual Com Taxa de Desconto Atuarial              3,00% (R$ 34,8 bilhões) 

2) Carteira Atual no Cenário Base              3,46% (R$ 33,0 bilhões) 

3) Carteira Otimizada no Cenário Base              3,75% (R$ 31,8 bilhões) 

4) Carteira Atual no Cenário Alternativo              3,71% (R$ 32,1 bilhões) 

5) Carteira Otimizada no Cenário Alternativo              3,93% (R$ 31,3 bilhões) 

 

A hipótese de simulação (1) teve como objetivo confirmar se o custeio do plano de benefícios 

previdenciários está adequado às obrigações do passivo. Registra-se que, de fato, a simulação (1) apontou para um déficit 

atuarial projetado no valor de R$ -34,8 bilhões, resultado convergente àquele apontado no Relatório de Avaliação 

Atuarial válido para o exercício de 2020, no valor de R$ -34,4 bilhões. 

Igualmente, cumpre registrar que o Cenário Alternativo foi construído como uma variante de 

alguma probabilidade, razão pela qual as hipóteses de simulação (4) e (5) devem ser analisadas com as ressalvas 

necessárias. Por seu turno, o Cenário Base tem um peso relevante, na medida em que possui uma maior probabilidade de 

ocorrência. Isto posto, dar-se-á maior importância à análise e comparação entre as hipóteses (2) e (3). 

 

 

 



 

 

 

Massa Civil                                                                              outubro/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MAIS VALIA Consultoria Ltda – CNPJ 22.687.467/0001-94 – (21) 99739-9777                                                                Página 25 de 27 
www.maisvaliaconsultoria.com.br Rua General Artigas 232/ 301 Leblon – Rio de Janeiro  RJ – CEP22.441-140 

 

 

 

A carteira do plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, 

base dezembro/2020, apresentava a seguinte distribuição em comparação com a sugestão de carteira otimizada para o 

cenário base: 

 

Distribuição  Posição 31/12/2020 Otimizada Cenário Base 
    % sobre 
Investimentos 

INFLAÇÃO LONGO PRAZO          0,00%                17,50%         39,76% 

INFLAÇÃO MÉDIO PRAZO       36,70%                11,51%         26,15% 

CDI / IRFM-1         7,30%                  1,00%           2,27% 

FIDC / CRÉDITO PRIVADO         0,00%                  2,00%           4,55% 

AÇÕES SETORIAIS / LIVRES / VALOR / ÍNDICE ATIVO         0,00%                  7,00%         15,91% 

FUNDO IMOBILIÁRIO / FUNDO EM PARTICIPAÇÕES         0,01%                  1,00%           2,27% 

AÇÕES EXTERIOR         0,00%                  4,00%           9,09% 

IMÓVEIS / FCVS       55,99%                55,99%                          

 

Nota-se que é possível otimizar o resultado geral dos investimentos do plano de benefícios 

previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA, promovendo uma realocação dos recursos de maneira a 

melhorar a performance geral da carteira, dentre as quais destaca-se: 

1) Reduzir gradual e progressivamente a exposição dos investimentos em ativos lastreados em inflação médio 

prazo, aumentando proporcionalmente os investimentos em ativos lastreando em inflação longo prazo, com 

vistas a diminuir o risco geral da carteira de investimentos em renda fixa em não obter retornos consistentes 

no longo prazo, além de aproveitar uma janela de oportunidade proporcionada pela abertura do prêmio de 

risco nos ativos com vencimento mais longos, que ocorreu em decorrência do receio dos investidores quanto à 

deterioração do cenário político/econômico doméstico, e quanto à dimensão e intervalo da recessão global e 

sua retomada à frente, pós-pandemia pelo COVID-19. 

 

2) Aumentar gradual e progressivamente os investimentos em ativos que incorrem em risco de crédito privado 

(Exemplo: FIDC, fundos de crédito, etc.). Atualmente o “spread” das operações de crédito encontra-se em 

patamares elevados, e com a recuperação da economia real as taxas tendem a diminuir. Por outro lado, 

eventuais investimentos deverão ser precedidos de um maior rigor na análise da qualidade dos produtos 

direcionados para este segmento. 
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3) Manter um colchão reduzido de liquidez em ativos de vértices curtos (CDI / IRF-M1), em razão do reduzido 

prêmio pago pelos ativos atrelados à taxa básica de juros da economia; 

 

4) Aumentar gradual e progressivamente os investimentos em ativos direcionados a capturar o potencial de 

recuperação da economia brasileira (ativos de base real), promovendo aporte de recursos nos segmentos de 

renda variável e estruturados. Em 31/12/2020, o plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE 

PREVIDÊNCIA não possuía recursos investidos em fundos de investimentos em ações, e possuía apenas 0,01% 

dos recursos investidos em fundos de investimentos em participações. Com a queda recente dos índices 

referenciados ao segmento de renda variável, em decorrência do receio dos investidores quanto à deterioração 

do cenário político/econômico doméstico, e quanto à dimensão e intervalo da recessão global e sua retomada 

à frente, pós-pandemia pelo COVID-19, abriu-se uma janela de oportunidade para aumentar a exposição nestes 

segmentos e apropriar-se do ganho futuro com a retomada da economia no médio/longo prazos; 

 

5) Aumentar gradual e progressivamente os investimentos em ativos direcionados a capturar o potencial de 

crescimento das economias globais, tendo em vista a necessidade de diversificação da carteira de 

investimentos, sendo que os mercados estrangeiros se constituem como uma fonte de proteção quanto aos 

riscos domésticos. Em 31/12/2020, o plano de benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE 

PREVIDÊNCIA não possuía investimentos no segmento exterior. 

 

Em relação à liquidez da carteira, o risco atual é inexistente, considerando que o déficit 

financeiro mensal do fluxo de caixa previdenciário deverá ser coberto por recursos extraordinários do Estado, estes 

previstos no Artigo 95º da Lei Complementar Estadual nº 113, de 01 de novembro de 2005, conforme alterada, 

correspondente à diferença entre: a) o valor da folha de benefícios a serem pagos à conta do plano de benefícios 

previdenciários da massa civil e; b) o montante das contribuições previdenciárias dos servidores e do próprio Estado, 

motivo pelo qual há espaço para alongamento dos prazos de desinvestimento dos fundos, sem que comprometa o fluxo 

de pagamento dos benefícios futuro. 

Salienta-se a importância da diversificação dos investimentos nos diversos segmentos 

permitidos pela legislação, como forma de acumular reservas suficientes, objetivando desonerar o custeio do plano de 

benefícios previdenciários da massa civil do SERGIPE PREVIDÊNCIA no longo prazo, tanto aos segurados quanto ao Estado 

do Sergipe. 

 

 

 

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

Este Relatório foi elaborado baseado em premissas, cenários e informações fornecidas pelo 

SERGIPE PREVIDÊNCIA. 

De nenhum modo, expressamos opinião sobre as premissas, cenários ou informações 

fornecidas pelo SERGIPE PREVIDÊNCIA, ou obtidas através de fontes públicas. 

Para a realização do presente estudo, alguns cenários foram tratados por procedimento 

estatístico de modo a adicionar-se volatilidade a estes sem, entretanto, alterar os seus valores esperados. 

Há riscos atuariais, riscos legais, riscos operacionais, risco de crédito (principalmente com 

relação à falta de repasse do ente instituidor) e outros riscos que podem afetar e comprometer substancialmente os 

resultados e conclusões deste trabalho. 

Não foram realizadas quaisquer ações ou procedimentos de auditoria sobre os dados 

entregues, seja de natureza contábil, legal, ou qualquer outra. 

Os resultados aqui expostos não são garantia de que os resultados apresentados venham a 

ocorrer. Não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais situações e circunstâncias não previstas neste estudo 

que influenciem de qualquer maneira os resultados obtidos. 
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Consulta de Formulário de Informações Complementares

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência 11/10/2017  Exibir

Nome do
Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ do
Fundo 13.077.415/0001-05

Tipo do
Fundo FDOS DE INVESTIMENTO

Cód. CVM 159565

Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do
Administrador 30.822.936/0001-69

Formulário de Informações Complementares

Informações Complementares de código:
30244

CNPJ do fundo:
13.077.415/0001-05

Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo:
A composição da carteira do Fundo será disponibilizada aos cotistas em até 10 (dez) dias
contados do encerramento do mês a que se referirem.

Local, Meio ou forma de divulgação

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
A Demonstração de Desempenho do Fundo no endereço eletrônico www.bb.com.br.

Descrição da forma de Divulgação:
Nos prazos previstos na Instrução CVM 555/14.

Tipo do meio de divulgação: físico

Descrição do local de divulgação:
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Informações sobre rentabilidade, composição da carteira, contemplando
nome/classe dos ativos financeiros e percentual em relação ao patrimônio líquido do
Fundo serão disponibilizadas nas agências do Banco do Brasil

Descrição da forma de Divulgação:
No prazo de até dez dias contados do encerramento do mês a que se referirem.

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O valor da cota e do patrimônio líquido, no endereço eletrônico www.bb.com.br e/ou
na página da internet da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br.

Descrição da forma de Divulgação:
Diariamente para fundos com liquidez diária ou periodicidade compatível com a
liquidez do fundo

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Demonstrações Contábeis do Fundo, devidamente acompanhadas do parecer do
auditor independente, no endereço eletrônico www.bb.com.br.

Descrição da forma de Divulgação:
No prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social.

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Informações sobre rentabilidade, composição da carteira, contemplando
nome/classe dos ativos financeiros e percentual em relação ao patrimônio líquido do
Fundo serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.bb.com.br

Descrição da forma de Divulgação:
No prazo de até dez dias contados do encerramento do mês a que se referirem.

Local, Meio ou forma de divulgação cotista

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Banco do Brasil S.A.

Descrição do local de divulgação
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. nos telefones 4004 0001 ou 0800 729
0001.
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Descrição da forma de divulgação
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Banco do Brasil S.A.

Descrição do local de divulgação
Suporte Técnico no telefone 0800 729 0200

Descrição da forma de divulgação
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Banco do Brasil S.A.

Descrição do local de divulgação
Deficiente Auditivo ou de Fala no telefone 0800 729 0088

Descrição da forma de divulgação
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da
carteira do fundo
Risco de Taxa de Juros, Risco de Crédito, Risco de juros posfixados (CDI, TMS), Risco de
Investimento em Títulos Indexados à Inflação, Risco Proveniente do uso de Derivativos, Risco de
Concentração , Risco de Liquidez, Risco de Conjuntura , Risco Sistêmico, Risco Regulatório,

Informações Políticas sobre o gestor

Informar se o gestor vota ou não em assembléias dos ativos que compõem a carteira: Sim

Descrição da politica relativa ao exercicio de direito do voto:
Ao adotar Política de Exercício de Direito de Voto, conforme indicado no endereço
eletrônico www.bb.com.br, a Gestora comparecerá às assembleias em que o Fundo
seja detentor de ativos financeiros, sempre que identificar tal necessidade, a fim de
resguardar os direitos e interesses dos cotistas.

Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser
adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido
As operações da carteira do Fundo não estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda - IR e
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF. Os rendimentos auferidos pelos cotistas do Fundo
estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na Fonte de 20%, na forma de come-cotas, no
último dia útil dos meses de maio e novembro. Por ocasião dos resgates de cotas, observando-se
o prazo de permanência dos recursos aplicados, haverá tributação complementar conforme tabela
abaixo: IRRF - CURTO PRAZO ALÍQUOTA PRAZO DE PERMANÊNCIA 22,5% Até 180 dias 20%
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Acima de 180 dias Haverá cobrança de IOF de acordo com tabela decrescente para os resgates
ocorridos nos primeiros 30 dias, a contar da data de cada aplicação no Fundo, conforme
legislação em vigor. Não se aplica o disposto nos parágrafos anteriores aos cotistas sujeitos a
regras de tributação específica, atendida a legislação pertinente. Alterações na legislação fiscal
vigente acarretarão modificações nos procedimentos tributários aplicáveis ao Fundo e aos
cotistas.

Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo
administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de
liquidez
Para gerenciamento dos riscos a que o FUNDO e os FIs encontram-se sujeitos, a Administradora
observará que os métodos abaixo descritos sejam utilizados: Utiliza-se o Valor em Risco (Value-
at-Risk ? VaR), objetivando-se estimar a perda potencial máxima dentro de dado horizonte
temporal e determinado intervalo de confiança. Dado que a métrica de VaR é aplicável somente
em condições normais de mercado são realizados testes de estresse que possibilitam avaliar as
carteiras sob condições extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos, utilizando-
se cenários retrospectivos e/ou prospectivos. As métricas acima são calculadas para todos os
fundos.Todo o processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada obedece a
padrões definidos e normatizados, com base numa política única de gestão de risco de crédito,
Com base em análises próprias das empresas ou emissões e nos ratings emitidos por agências
classificadoras de risco de crédito no país são definidos limites operacionais com a empresa ou
instituição financeira, bem como limites de participação em emissões. No gerenciamento do risco
de liquidez, aplicamos metodologia para avaliação da liquidez de cada ativo do FUNDO e da
carteira como um todo. Para tanto utilizamos séries históricas obtidas junto às instituições públicas
e/ou privadas, que possibilitem a estimação consistente de seus históricos diários de negociação.
No caso do passivo (resgates líquidos) utilizamos a métrica LVaR que, semelhante ao VaR, estima
uma probabilidade de resgate líquido, considerando-se um intervalo de tempo, uma série histórica
móvel e um intervalo de confiança. A avaliação do risco de liquidez do ativo e do passivo é
efetuada diariamente, em condições normais e de estresse. Como forma de reduzir o risco de
liquidez, são mantidas posições em títulos públicos federais, operações compromissadas
lastreadas nestes títulos, bem como, ações de empresas que apresentem bons fundamentos,
liquidez e maior volume de negociação no mercado, adequadas ao fluxo de aplicações e resgates
do FUNDO. A política utilizada para gerenciar os riscos a que o FUNDO e seus cotistas estão
sujeitos, não constitui garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas
pelo FUNDO e/ou pelos seus cotistas, especialmente em situações anormais de mercado, quando
a referida política de gerenciamento de risco pode ter sua eficiência reduzida.

Informações de Risco

Informação se existe ou não agência de classificação de rating
Não

CNPJ

Nome do Prestador

Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada

Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM

Detalhamento do administrador
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Apresentação do administrador
Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A BB DTVM foi criada em 1986, como subsidiária integral do Banco
do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras (Ato
Declaratório nº 1481, de 13/08/90), a BB DTVM alia segurança e experiência aos mais modernos
conceitos de gestão de ativos financeiros do mercado, para oferecer soluções aos mais diversos
segmentos de investidores. Por ter autonomia administrativa, a BB DTVM possui Conselho de
Administração e Diretoria próprios, contando com estrutura organizacional voltada para o
atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e
desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas
especializadas das áreas de investimentos,macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A
administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo
controle de todos os prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela
representação do Fundo perante os órgãos reguladores. A BB DTVM dispõe, também, de uma
equipe de Conformidade que, entre outras atribuições, está a de monitorar as operações do
Fundo e a sua aderência à política de investimento estabelecida no regulamento. Possui também
uma equipe responsável pela Gestão de Risco de Mercado a que estão expostos os ativos
financeiros. No entanto, para eliminar conflitos de interesse e aumentar a transparência para os
investidores, estas duas equipes estão subordinadas diretamente ao Diretor Presidente, não
exercendo portanto, influência sobre as diretrizes de investimento dos fundos. A BB DTVM possui
o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, uma
das principais agências classificadoras de risco do mundo, atestando o alto grau de autonomia na
realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Outro diferencial é
a certificação ISO 9001-08 ? Qualidade Total no Processo de Risco de Crédito, um dos mais
renomados títulos internacionais em qualidade de serviços, produtos e processos. Concedido em
2012, pela Fundação Vanzolini, qualifica a BB DTVM no processo de diversificação de estratégias
e ativos.

Apresentação do gestor de recursos
Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A BB DTVM foi criada em 1986, como subsidiária integral do Banco
do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras (Ato
Declaratório nº 1481, de 13/08/90), a BB DTVM alia segurança e experiência aos mais modernos
conceitos de gestão de ativos financeiros do mercado, para oferecer soluções aos mais diversos
segmentos de investidores. Por ter autonomia administrativa, a BB DTVM possui Conselho de
Administração e Diretoria próprios, contando com estrutura organizacional voltada para o
atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e
desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas
especializadas das áreas de investimentos,macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A
administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo
controle de todos os prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela
representação do Fundo perante os órgãos reguladores. A BB DTVM dispõe, também, de uma
equipe de Conformidade que, entre outras atribuições, está a de monitorar as operações do
Fundo e a sua aderência à política de investimento estabelecida no regulamento. Possui também
uma equipe responsável pela Gestão de Risco de Mercado a que estão expostos os ativos
financeiros. No entanto, para eliminar conflitos de interesse e aumentar a transparência para os
investidores, estas duas equipes estão subordinadas diretamente ao Diretor Presidente, não
exercendo portanto, influência sobre as diretrizes de investimento dos fundos. A BB DTVM possui
o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, uma
das principais agências classificadoras de risco do mundo, atestando o alto grau de autonomia na
realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Outro diferencial é
a certificação ISO 9001-08 ? Qualidade Total no Processo de Risco de Crédito, um dos mais
renomados títulos internacionais em qualidade de serviços, produtos e processos. Concedido em
2012, pela Fundação Vanzolini, qualifica a BB DTVM no processo de diversificação de estratégias
e ativos.
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Detalhamento do Serviço Prestado

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Controle e Processamento

Nome do Prestador:
Nome: Banco do Brasil S.A Cnpj: 00000000000191

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Registro Escritural de Cotas
e Tesouraria

Nome do Prestador:
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cnpj: 00000000000191

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Distribuição

Nome do Prestador:
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cnpj: 00000000000191

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Custodia

Nome do Prestador:
Nome: Banco do Brasil S.A Cnpj: 00000000000191

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Auditor Independente

Nome do Prestador:
Nome: KPMG Auditores Independentes Cnpj: 57755217000129

Detalhamento de Distribuição

Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente,
fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo
econômico: Sim

Descrição detalhada
O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa
de administração informada no regulamento do FUNDO, a ser paga diretamente
pelo FUNDO mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As
responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas
em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do
FUNDO. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade
definida nos contratos vigentes. O Distribuidor do FUNDO é o Banco do Brasil que
oferta para o público alvo do FUNDO, preponderantemente, fundos geridos pela BB
DTVM. O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem
remuneração pela alocação dos recursos deste FUNDO nos fundos investidos, nem
tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos
quais o FUNDO venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a
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independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de
interesses.

Outras Informações

Informações sobre autorregulação anbima:
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano Classificação Anbima: Fundos que objetivam
buscar retornos em ativos e derivativos de renda fixa, com duration média ponderada da carteira
inferior a 21 (vinte e um) dias úteis, procurando minimizar a oscilação nos retornos promovida por
alterações nas taxas de juros futuros, investindo 100% (cem por cento) em títulos públicos
federais. Classe Cvm: Fundo de Renda Fixa Sub Classe Cvm: Não se Aplica ESTE
FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO
DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA
OS FUNDOS DE INVESTIMENTO BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS
COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU
ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇO. O
INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA
O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO NÃO
CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO
DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS ? FGC. A
RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE
FUTURA. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM
SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. ESTE FUNDO POSSUI A
CONVENIÊNCIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONTA
CORRENTE. AO ADMITIR A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE PARA
O FUNDO, O INVESTIDOR ENTENDE QUE HÁ RENUNCIA DAS GARANTIAS OFERECIDAS
PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO ? FGC SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA CORRENTE.AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO ESTÃO EM
CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É
RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO
REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO
OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO AS DISPOSIÇÕES DO
FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O
FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

Demais informações relevantes ao investidor
Aplicação Inicial: R$1000,00 Aplicação Subsequente: R$0,01 Resgate Mínimo: R$0.01 Saldo
Mínimo: R$0,01 Horário de Movimentação do Fundo: 23:00h(horário de Brasília - DF)

Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:  Dez/2021  Exibir

Nome do Fundo:  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ:  19.768.682/0001-05

Tipo:  FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM:  240303

Administrador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:  00.360.305/0001-04

 

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL 2024 V TP RF

Informações referentes a 12/2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no www.caixa.gov.br . As informações
contidas neste material são atualizadas mensalmente.  Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

 

1.         PÚBLICO-ALVO: Investidores que buscam retorno por meio de
investimentos em fundos de renda fixa 
 
Restrições de Investimento: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS,
das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas,
Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e
Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às
Entidades Fechadas de Previdência Complementar .

 

2.         OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de
títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o
subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B

 

3.         POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

 

a.         Investir em carteira composta por títulos públicos e operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando
exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas
e/ou índices de preços.

 

b.         O fundo pode:
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Aplicar em ativos no exterior até o limite
de 0%

Aplicar em crédito privado até o limite de 0%
Aplicar em um só fundo até o limite de 0%
Utiliza derivativos apenas para proteção
da carteira? N

Alavancar-se até o limite de 0%

Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

 

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item
3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de
garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

 

 

4.         CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 

Investimento inicial
mínimo R$ 300.000,00

Investimento adicional
mínimo R$ 0,00

Resgate mínimo R$ 0,00
Horário para aplicação e
resgate 15:00

Observação sobre horário
para aplicação e resgate
Valor mínimo para
permanência R$ 0,00

Prazo de carência Não há.
Condições de carência Não há.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas
será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento do 0º dia contado da data
da aplicação.

 

No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 0º dia contado da
data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates
é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do
pedido de resgate.

Taxa de administração

0,2%

Comentários/Esclarecimentos por parte do
fundo: 0,20% ao ano

Taxa de entrada Não há taxa fixada.
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Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor
paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que
é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
 
Outras condições de saída: Não há.

Taxa de
desempenho/performance Não há.

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram
0,2503% do seu patrimônio líquido diário
médio no período que vai de 04/01/2021 a
31/12/2021 . A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade
do fundo.  O quadro com a descrição das
despesas do fundo pode ser encontrado em
www.caixa.gov.br .

 

5.         COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 178.015.519,81 e as 5 espécies de
ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:  

Títulos públicos federais 99,82%
Operações compromissadas
lastreadas em títulos
públicos federais

0,17%

 

6.      RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os
fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.  Nessa escala,
a classificação do fundo é: 3 
 

1 2 3 4 5
 
 
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados
[v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

 

 
a.         A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros.
 
b.         Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 59,0279%. No mesmo

período o índice de referência [IMA-B 100%] variou 64,7248%. 
 
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.

 

Tabela de Rentabilidade Anual
 

Ano Rentabilidade
(líquida de

Variação
percentual do

Desempenho do
fundo como % do

Menor Risco Maior Risco
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despesas, mas
não de

impostos)

índice de
referência [IMA-B

100%]

índice de
referência [IMA-B

100%]
2021 2,77% -1,26% -219,39%
2020 8,5% 6,41% 132,67%
2019 16,99% 22,95% 74,05%
2018 11,36% 13,06% 86,99%
2017 13% 12,79% 101,58%

 
 
C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12
meses foi: [vi]

 

Mês [vii] Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [IMA-B

100%]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [IMA-B

100%]
1 -0,16% -0,85% 19,22%
2 -1,39% -1,52% 91,75%
3 0,07% -0,46% -14,88%
4 1,48% 0,65% 227,93%
5 0,53% 1,06% 50,03%
6 -0,33% 0,42% -77,78%
7 -0,18% -0,37% 49,4%
8 -0,04% -1,09% 3,67%
9 0,96% -0,13% -722,03%
10 -1,49% -2,54% 58,7%
11 2,71% 3,47% 78,04%
12 0,85% 0,22% 377,61%

 

 

8.         EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo
abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com
os de investir em outros fundos.
 
a.         Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no

fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia
útil de 2021 , você poderia resgatar R$ 1.070,70, já deduzidos
impostos no valor de R$ 15,00.

 
        A taxa de ingresso teria custado R$ 0,00. A taxa de saída teria

custado R$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado
R$ 0,00.

 

b.         Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração,
a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 2,51.

 
9.         SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para
comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
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entre diversos fundos:
 
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha
constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao
ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após  as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:

  

 

Simulação das Despesas [+3
anos]

[+5
anos]

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade
bruta anual de 10%)

R$
1.331,00

R$
1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS
se mantiver constante)

R$ 8,27 R$ 15,26

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas
e do valor do investimento original (antes da
incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou
saída, ou de taxa de performance)

R$ 322,73 R$ 595,25

 
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das
despesas no longo prazo.  Esta simulação pode ser encontrada na lâmina
e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
 
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou
esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui
apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado
exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas
exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais
eletrônicos

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico?

O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico

c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de
venda?

Não se aplica

 
11.      SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

 

a.         Telefone 08007260101
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b.         Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

 

c.         Reclamações: www.caixa.gov.br
 

12.      SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

a.         Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 

b.         Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br.

 

 

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do
art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas  FIC, a informação deve ser
dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de
preenchimento, as espécies de
ativos são:Espécie de ativo

Descrição

Títulos públicos federais LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos
federais

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Operações compromissadas
lastreadas em títulos privados

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Ações Ações e certificados de depósito de ações de
companhias abertas

Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras

CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI

Cotas de fundos de investimento
409

Cotas de fundos de investimento regulados
pela Inst. CVM nº 409, de 2004

Outras cotas de fundos de
investimento

Cotas de fundos de investimento regulados
por outras instruções da CVM.

Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial
paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e
CDCA

Derivativos Swaps, opções, operações a termo e operações
no mercado futuro

Investimento no exterior Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações Qualquer aplicação que não possa ser

classificada nas opções anteriores

 

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

http://www.cvm.gov.br/
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Fale com a CVM

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010,
de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta de Formulário de Informações Complementares

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência 06/08/2018  Exibir

Nome do
Fundo

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

CNPJ do
Fundo 13.077.418/0001-49

Tipo do
Fundo FDOS DE INVESTIMENTO

Cód. CVM 159581

Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ do
Administrador 30.822.936/0001-69

Formulário de Informações Complementares

Informações Complementares de código:
34191

CNPJ do fundo:
13.077.418/0001-49

Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo:
A composição da carteira do Fundo será disponibilizada aos cotistas em até 10 (dez) dias
contados do encerramento do mês a que se referirem.

Local, Meio ou forma de divulgação

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
A Demonstração de Desempenho do Fundo no endereço eletrônico www.bb.com.br.

Descrição da forma de Divulgação:
Nos prazos previstos na Instrução CVM 555/14.

Tipo do meio de divulgação: físico

Descrição do local de divulgação:
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Informações sobre rentabilidade, composição da carteira, contemplando
nome/classe dos ativos financeiros e percentual em relação ao patrimônio líquido do
Fundo serão disponibilizadas nas agências do Banco do Brasil

Descrição da forma de Divulgação:
No prazo de até dez dias contados do encerramento do mês a que se referirem.

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O valor da cota e do patrimônio líquido, no endereço eletrônico www.bb.com.br e/ou
na página da internet da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br.

Descrição da forma de Divulgação:
Diariamente para fundos com liquidez diária ou periodicidade compatível com a
liquidez do fundo

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Demonstrações Contábeis do Fundo, devidamente acompanhadas do parecer do
auditor independente, no endereço eletrônico www.bb.com.br.

Descrição da forma de Divulgação:
No prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social.

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Informações sobre rentabilidade, composição da carteira, contemplando
nome/classe dos ativos financeiros e percentual em relação ao patrimônio líquido do
Fundo serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.bb.com.br

Descrição da forma de Divulgação:
No prazo de até dez dias contados do encerramento do mês a que se referirem.

Local, Meio ou forma de divulgação cotista

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Banco do Brasil S.A.

Descrição do local de divulgação
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A. nos telefones 4004 0001 ou 0800 729
0001.
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Descrição da forma de divulgação
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Banco do Brasil S.A.

Descrição do local de divulgação
Suporte Técnico no telefone 0800 729 0200

Descrição da forma de divulgação
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Banco do Brasil S.A.

Descrição do local de divulgação
Deficiente Auditivo ou de Fala no telefone 0800 729 0088

Descrição da forma de divulgação
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da
carteira do fundo
Risco de Crédito, Risco de Concentração , Risco de juros posfixados (CDI, TMS), Risco de Taxa
de Juros, Risco de Conjuntura , Risco de Liquidez, Risco Proveniente do uso de Derivativos, Risco
Sistêmico, Risco Regulatório,

Informações Políticas sobre o gestor

Informar se o gestor vota ou não em assembléias dos ativos que compõem a carteira: Sim

Descrição da politica relativa ao exercicio de direito do voto:
Ao adotar Política de Exercício de Direito de Voto, conforme indicado no endereço
eletrônico www.bb.com.br, a Gestora comparecerá às assembleias em que o Fundo
seja detentor de ativos financeiros, sempre que identificar tal necessidade, a fim de
resguardar os direitos e interesses dos cotistas.

Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser
adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido
As operações da carteira do Fundo não estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda e IOF.
Os rendimentos auferidos pelo cotista estão dispensados de retenção de imposto de renda na
fonte, conforme legislação aplicável ao investidor. Alterações na legislação fiscal vigente
acarretarão modificações nos procedimentos tributários aplicáveis ao Fundo e aos cotistas. Não
se aplica o disposto nos parágrafos anteriores aos cotistas sujeitos a regras de tributação
especifica, atendida a legislação pertinente.
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Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo
administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de
liquidez
Para gerenciamento dos riscos a que o Fundo se encontra sujeito, a BB Gestão de Recursos
DTVM S.A. observará, na seleção dos FIs, a exigência de que os métodos abaixo descritos sejam
utilizados: Para o gerenciamento do risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco (Value-at-Risk ?
VaR), objetivando-se estimar a perda potencial máxima dentro de dado horizonte temporal e
determinado intervalo de confiança. Dado que a métrica de VaR é aplicável somente em
condições normais de mercado são realizados testes de estresse que possibilitam avaliar as
carteiras sob condições extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos, utilizando-
se cenários retrospectivos e/ou prospectivos. As métricas acima são calculadas para todos os
fundos. No gerenciamento do risco de liquidez, aplicamos metodologia para avaliação da liquidez
de cada ativo do Fundo e da carteira como um todo. Para tanto utilizamos séries históricas obtidas
junto às instituições públicas e/ou privadas, que possibilitem a estimação consistente de seus
históricos diários de negociação. No caso do passivo (resgates líquidos) utilizamos a métrica LVaR
que, semelhante ao VaR, estima uma probabilidade de resgate líquido, considerando-se um
intervalo de tempo, uma série histórica móvel e um intervalo de confiança. A avaliação do risco de
liquidez do ativo e do passivo é efetuada diariamente, em condições normais e de estresse. Como
forma de reduzir o risco de liquidez, podem ser mantidas posições em títulos públicos federais e
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais que são os ativos com maior
volume de negociação no mercado. A política utilizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.
para gerenciar os riscos a que o Fundo e seus cotistas estão sujeitos, não constitui garantia contra
eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo e/ou pelos seus cotistas,
especialmente em situações anormais de mercado, quando a referida política de gerenciamento
de risco pode ter sua eficiência reduzida.

Informações de Risco

Informação se existe ou não agência de classificação de rating
Não

CNPJ

Nome do Prestador

Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada

Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM

Detalhamento do administrador

Apresentação do administrador
Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A BB DTVM foi criada em 1986, como subsidiária integral do Banco
do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras (Ato
Declaratório nº 1481, de 13/08/90), a BB DTVM alia segurança e experiência aos mais modernos
conceitos de gestão de ativos financeiros do mercado, para oferecer soluções aos mais diversos
segmentos de investidores. Por ter autonomia administrativa, a BB DTVM possui Conselho de
Administração e Diretoria próprios, contando com estrutura organizacional voltada para o
atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e
desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas



23/05/2022 09:50 Consulta de Formulário de Informações Complementares

https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/InformComplementar/CPublicaInformeComplementar.aspx?PK_PARTIC=110051 5/7

especializadas das áreas de investimentos,macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A
administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo
controle de todos os prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela
representação do Fundo perante os órgãos reguladores. A BB DTVM dispõe, também, de uma
equipe de Conformidade que, entre outras atribuições, está a de monitorar as operações do
Fundo e a sua aderência à política de investimento estabelecida no regulamento. Possui também
uma equipe responsável pela Gestão de Risco de Mercado a que estão expostos os ativos
financeiros. No entanto, para eliminar conflitos de interesse e aumentar a transparência para os
investidores, estas duas equipes estão subordinadas diretamente ao Diretor Presidente, não
exercendo portanto, influência sobre as diretrizes de investimento dos fundos. A BB DTVM possui
o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, uma
das principais agências classificadoras de risco do mundo, atestando o alto grau de autonomia na
realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Outro diferencial é
a certificação ISO 9001-08 ? Qualidade Total no Processo de Risco de Crédito, um dos mais
renomados títulos internacionais em qualidade de serviços, produtos e processos. Concedido em
2012, pela Fundação Vanzolini, qualifica a BB DTVM no processo de diversificação de estratégias
e ativos.

Apresentação do gestor de recursos
Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A BB DTVM foi criada em 1986, como subsidiária integral do Banco
do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras (Ato
Declaratório nº 1481, de 13/08/90), a BB DTVM alia segurança e experiência aos mais modernos
conceitos de gestão de ativos financeiros do mercado, para oferecer soluções aos mais diversos
segmentos de investidores. Por ter autonomia administrativa, a BB DTVM possui Conselho de
Administração e Diretoria próprios, contando com estrutura organizacional voltada para o
atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e
desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas
especializadas das áreas de investimentos,macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A
administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo
controle de todos os prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela
representação do Fundo perante os órgãos reguladores. A BB DTVM dispõe, também, de uma
equipe de Conformidade que, entre outras atribuições, está a de monitorar as operações do
Fundo e a sua aderência à política de investimento estabelecida no regulamento. Possui também
uma equipe responsável pela Gestão de Risco de Mercado a que estão expostos os ativos
financeiros. No entanto, para eliminar conflitos de interesse e aumentar a transparência para os
investidores, estas duas equipes estão subordinadas diretamente ao Diretor Presidente, não
exercendo portanto, influência sobre as diretrizes de investimento dos fundos. A BB DTVM possui
o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, uma
das principais agências classificadoras de risco do mundo, atestando o alto grau de autonomia na
realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Outro diferencial é
a certificação ISO 9001-08 ? Qualidade Total no Processo de Risco de Crédito, um dos mais
renomados títulos internacionais em qualidade de serviços, produtos e processos. Concedido em
2012, pela Fundação Vanzolini, qualifica a BB DTVM no processo de diversificação de estratégias
e ativos.

Detalhamento do Serviço Prestado

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Controle e Processamento

Nome do Prestador:
Nome: Banco do Brasil S.A Cnpj: 00000000000191
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Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Registro Escritural de Cotas
e Tesouraria

Nome do Prestador:
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cnpj: 00000000000191

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Distribuição

Nome do Prestador:
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Cnpj: 00000000000191

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Custodia

Nome do Prestador:
Nome: Banco do Brasil S.A Cnpj: 00000000000191

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Auditor Independente

Nome do Prestador:
Nome: KPMG Auditores Independentes Cnpj: 57755217000129

Detalhamento de Distribuição

Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente,
fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo
econômico: Sim

Descrição detalhada
O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa
de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo
fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As
responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas
em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do
fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade
definida nos contratos vigentes. O único Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil
que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela
BB DTVM. O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem
remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem
tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos
quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a
independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de
interesses.

Outras Informações

Informações sobre autorregulação anbima:
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento Classificação Anbima: Fundos que
objetivam buscar retornos em ativos e derivativos de renda fixa, com duration média ponderada da
carteira inferior a 21 (vinte e um) dias úteis, procurando minimizar a oscilação nos retornos
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promovida por alterações nas taxas de juros futuros, investindo, no mínimo, 80% (oitenta por
cento) do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito
do mercado doméstico ou externo. Classe Cvm: Fundo de Renda Fixa Sub Classe Cvm: Não se
Aplica ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO
ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS
DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU
ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇO. O
INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA
O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO NÃO
CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO
DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. A RENTABILIDADE
OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. ESTE
FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS
PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO
ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM.
É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO
REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO
OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO AS DISPOSIÇÕES DO
FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O
FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

Demais informações relevantes ao investidor
Aplicação Inicial: R$1000,00 Aplicação Subsequente: R$0,01 Resgate Mínimo: R$0.01 Saldo
Mínimo: R$0,01 Horário de Movimentação do Fundo: 17:00h(horário de Brasília - DF)

Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3


23/05/2022 09:51 Consulta Pública de Lâmina de Fundo

https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CPublicaLamina.aspx?PK_PARTIC=110048 1/8

Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:  Dez/2021  Exibir

Nome do Fundo:  BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

CNPJ:  13.077.415/0001-
05

Tipo:  FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM:  159565

Administrador:  BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ:  30.822.936/0001-
69

 

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BB Previdenciário Fluxo
Renda Fixa Simples FIC

Informações referentes a 12/2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BB
PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, administrado
por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE
RECURSOS DTVM S.A. As informações completas sobre esse fundo podem
ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bb.com.br . As
informações contidas neste material são atualizadas mensalmente.  Ao
realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

 

1.         PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores que pretendam:
O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de
Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios
ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por
Prefeituras, EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar,
Fundos de Investimento e FIC FI exclusivos da EFPC. 
 
Restrições de Investimento: .

 

2.         OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a
rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em
cotas de fundos de investimento, que apliquem seus recursos em ativos
financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do
mercado financeiro.

 

3.         POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

 

a.         Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará, no mínimo, 95%
(noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de
investimento classificados como "Renda Fixa" sufixo "Simples", os
quais deverão aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)
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de seu patrimônio líquido em: títulos públicos federais; títulos de
renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que
possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo,
equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal;
operações compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública
federal; operações compromissadas lastreadas em títulos de
responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, desde que
possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo,
equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal.
Não serão admitidas estratégias que impliquem exposição em renda
variável.

 

b.         O fundo pode:

 

Aplicar em ativos no exterior até o limite
de 0%

Aplicar em crédito privado até o limite de 50%
Aplicar em um só fundo até o limite de 100%
Utiliza derivativos apenas para proteção
da carteira? S

Alavancar-se até o limite de 0%

Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

 

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item
3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de
garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este
fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de
margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de
investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em
ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações
apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições
ligadas.

 

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

 

4.         CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 

Investimento inicial
mínimo R$ 1.000,00

Investimento adicional
mínimo R$ 0,01

Resgate mínimo R$ 0,01
Horário para aplicação e
resgate 18:00
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Observação sobre horário
para aplicação e resgate
Valor mínimo para
permanência R$ 0,01

Prazo de carência Não há.
Condições de carência Não há.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas
será calculado de acordo com o valor das cotas
na abertura do 0º dia contado da data da
aplicação.

 

No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das
cotas na abertura do 0º dia contado da
data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates
é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do
pedido de resgate.

Taxa de administração 1%

Taxa de entrada
Não há taxa fixada.

  
Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor
paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que
é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
 
Outras condições de saída: Não há.

Taxa de
desempenho/performance Não há.

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram
0,0771% do seu patrimônio líquido diário
médio no período que vai de 01/01/2021 a
31/12/2021 . A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade
do fundo.  O quadro com a descrição das
despesas do fundo pode ser encontrado em
www.bb.com.br .

 

5.         COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.073.023.342,66 e as 5 espécies
de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:  

Operações Compromissadas
lastreadas em títulos
públicos Federais

78%

Títulos Publicos Federais 12%
Outras Aplicações 0%

 

6.      RISCO: o Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A classifica
os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.  Nessa escala,
a classificação do fundo é: 2 
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1 2 3 4 5
 
 
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados
[v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

 

 
a.         A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros.
 
b.         Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 26,11%. No mesmo

período o índice de referência [SELIC] variou 33,06%. 
 
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.

 

Tabela de Rentabilidade Anual
 

Ano Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [SELIC]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência
[SELIC]

2021 3,27% 4,4% 74,33%
2020 1,64% 2,77% 59,35%
2019 4,82% 5,97% 80,75%
2018 5,29% 6,43% 82,2%
2017 8,87% 9,97% 88,97%

 
 
C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12
meses foi: [vi]

 

Mês [vii] Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [SELIC]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [SELIC]

1 0,08% 0,15% 52,55%
2 0,05% 0,13% 35,54%
3 0,1% 0,2% 52,69%
4 0,11% 0,21% 52,22%
5 0,19% 0,27% 71,61%
6 0,22% 0,3% 73,59%
7 0,25% 0,36% 69,29%
8 0,3% 0,42% 70,31%
9 0,35% 0,44% 79,41%
10 0,4% 0,48% 82,94%
11 0,51% 0,59% 86,14%
12 0,67% 0,76% 87,65%

a.  Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis
condições e cláusulas que afetarão o desempenho: Não se aplica

Menor Risco Maior Risco
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b.         Exemplo do desempenho do fundo: Os cenários e desempenhos descritos
abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar
como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

 

Variação do
desempenho

do Fundo

Fórmula de
cálculo da

rentabilidade

Valores dos
cenários/gatilhos

que afetam a
rentabilidade

Esclarecimentos
sobre como o

cenário/gatilho
afeta a variação
de desempenho

do fundo
0% Não se aplica Não se aplica Não se aplica

 

8.         EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo
abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com
os de investir em outros fundos.
 
a.         Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no

fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia
útil de 2021 , você poderia resgatar R$ 1.013,14, já deduzidos
impostos no valor de R$ 3,29.

 
        A taxa de saída teria custado R$ 0,00.

 

b.         Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração,
a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 3,30.

 
9.         SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para
comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
entre diversos fundos:
 
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha
constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao
ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após  as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:

  

 

Simulação das Despesas [+3
anos]

[+5
anos]

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade
bruta anual de 10%)

R$
1.331,00

R$
1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS
se mantiver constante)

R$ 2,80 R$ 5,17

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas
e do valor do investimento original (antes da
incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou
saída, ou de taxa de performance)

R$ 328,20 R$ 605,34
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Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das
despesas no longo prazo.  Esta simulação pode ser encontrada na lâmina
e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
 
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou
esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui
apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa
de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo
fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As
responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em
contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do
fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade
definida nos contratos vigentes.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico?

O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo
do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de
venda?

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração
pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela
distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo
venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da
atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.

 
11.      SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

 

a.         Telefone 08007293886
 
b.         Página na rede mundial de computadores www.bb.com.br

 

c.         Reclamações: bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20,
3ºand,

 

12.      SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

a.         Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 

b.         Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br.

http://www.cvm.gov.br/
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[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do
art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas  FIC, a informação deve ser
dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de
preenchimento, as espécies de
ativos são:Espécie de ativo

Descrição

Títulos públicos federais LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos
federais

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Operações compromissadas
lastreadas em títulos privados

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Ações Ações e certificados de depósito de ações de
companhias abertas

Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras

CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI

Cotas de fundos de investimento
409

Cotas de fundos de investimento regulados
pela Inst. CVM nº 409, de 2004

Outras cotas de fundos de
investimento

Cotas de fundos de investimento regulados
por outras instruções da CVM.

Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial
paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e
CDCA

Derivativos Swaps, opções, operações a termo e operações
no mercado futuro

Investimento no exterior Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações Qualquer aplicação que não possa ser

classificada nas opções anteriores

 

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010,
de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.
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Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta de Formulário de Informações Complementares

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência 28/09/2018  Exibir

Nome do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA

CNPJ do Fundo 18.598.288/0001-03

Tipo do Fundo FDOS DE INVESTIMENTO

Cód. CVM 221260

Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do
Administrador 00.360.305/0001-04

Formulário de Informações Complementares

Informações Complementares de código:
35685

CNPJ do fundo:
18.598.288/0001-03

Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência, por tipo de ativo e emissor,
podendo haver defasagem em tal divulgação, nos termos da legislação vigente.

Local, Meio ou forma de divulgação

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO serão disponibilizados por meios
eletrônicos e/ou na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 
www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Diariamente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
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O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações
essenciais (se houver) do FUNDO serão disponibilizados por meios eletrônicos e/ou
na página da Comissão de Valores Mobiliários -  www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações de desempenho do FUNDO relativas aos 12 meses findos em 31
de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho, serão disponibilizadas na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, até o último dia útil dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O formulário de informações complementares do FUNDO será disponibilizado na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários- www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver alteração do seu conteúdo

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) -  www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do
FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira, será disponibilizado
na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver qualquer ato ou fato relevante
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Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na legislação
vigente, será disponibilizado por canais eletrônicos da ADMINISTRADORA

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
A convocação de assembleia geral de cotistas do FUNDO será realizada por meios
eletrônicos, conforme Regulamento, e disponibilizada na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br. O  resumo das deliberações
será disponibilizado por meios eletrônicos

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, no caso de assembleia ordinária, e eventualmente, no caso de
assembleia extraordinária

Local, Meio ou forma de divulgação cotista

Tipo do meio de divulgação: Físico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Diretamente nas Agências ou na sede da ADMINISTRADORA

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo
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Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Central de Atendimento ao Cotista: 0800-726-0101;

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Ouvidoria: 0800-725-7474; Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de
Fala: 0800-726-2492

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da
carteira do fundo
O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica
seus recursos:Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que
compõem a carteira do FUNDO.Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de
resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de
venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.Risco de concentração:
eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de
vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando
volatilidade no valor de suas cotas.Risco sistêmico e de regulação: motivos exógenos, que afetam
os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação,
e mudanças nas regulamentações e/ou legislação.Risco de crédito: inadimplemento de principal
ou juros por parte de empresa emissora de títulos de dívida em que o FUNDO invista.
Eventualmente os contratos de derivativos poderão estar sujeitos ao inadimplemento da
contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.Risco
operacional: Consiste na possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas, sistemas ou de fatores exógenos diversos.Risco de contraparte:
Relacionado à possibilidade de uma ou mais partes de um negócio não cumprir suas obrigações
contratuais, podendo assim, advir de uma contraparte com a qual não existe uma operação de
financiamento ou empréstimo. Nos fundos de investimento, o risco de contraparte também pode
estar relacionado ao risco de crédito.

Informações Políticas sobre o gestor
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Informar se o gestor vota ou não em assembléias dos ativos que compõem a carteira: Não

Descrição da politica relativa ao exercicio de direito do voto:
A gestora deste FUNDO não exerce política de exercício do direito de voto em
assembleias gerais convocadas para deliberar sobre ativos financeiros dos quais o
FUNDO seja titular.

Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser
adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido
As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas ao Imposto de Renda (IR) e sujeitam-se a
alíquota zero de IOF-Títulos e Valores Mobiliários, salvo aquelas realizadas nos termos do
Decreto n° 6.306/2007 e alterações posteriores, que poderão estar sujeitas a incidência de IOF.
Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações nos procedimentos tributários
aplicáveis ao Fundo e aos cotistas. O cotista está sujeito a seguinte tributação: A) Se o prazo da
carteira do FUNDO for superior a 365 dias, incidirá imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos do FUNDO, por ocasião do resgate, em função do prazo de permanência, às
seguintes alíquotas de longo prazo: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias de permanência III-17,5%
em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias de permanência IV-15% em aplicações com
prazo acima de 720 dias de permanência B) Se o prazo da carteira do FUNDO for igual ou inferior
a 365 dias, são aplicáveis as seguintes alíquotas de curto prazo, por ocasião do resgate, conforme
prazo de permanência no FUNDO: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de acima de 180 dias de permanência. C)
Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, incidirá imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos, de acordo com o prazo da carteira do FUNDO. D) Por ocasião do
resgate das cotas será aplicada alíquota complementar de acordo com o previsto nos incisos I a III
do item A e inciso I do item B. E) Incidirá IOF à alíquota de 1% ao dia, limitado aos rendimentos do
FUNDO, de acordo com tabela decrescente em função do prazo, disponível no site
www.caixa.gov.br. F) O disposto acima não se aplica aos cotistas que não estão sujeitos à
tributação, conforme legislação tributária e fiscal vigente, desde que apresentada documentação
comprobatória, se for o caso.

Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo
administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de
liquidez
A ADMINISTRADORA possui uma área de risco responsável pelo controle, monitoramento e
gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento. Para o gerenciamento
do risco de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value at Risk), que mensura a perda
máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise, em condições normais de
mercado e a Análise de Stress que é utilizada para estimar a perda potencial, sob as condições
mais adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress. O
controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um processo de
análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo à política de investimento do FUNDO.
Para atendimento aos resgates e outras exigibilidades, o gerenciamento de liquidez no FUNDO
utiliza modelo que contempla projeção de fluxo de caixa, histórico de aplicações e resgate,
classificação de liquidez dos ativos baseada no histórico de negociação no mercado secundário e
acompanhamento de concentração por vencimentos, por prazo e por cotistas. OS MÉTODOS
UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE
ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS
PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.

Informações de Risco

Informação se existe ou não agência de classificação de rating
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Não

CNPJ

Nome do Prestador
N/A

Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada
N/A

Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM
N/A

Detalhamento do administrador

Apresentação do administrador
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por
meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-
se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a
prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. A atividade de administração e gestão de
recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira
segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo
transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de
terceiros. Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui
estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e
inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa
quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de
compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e
conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do
aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas. A CAIXA é
aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para: - Ética; - Negociação de
Instrumentos Financeiros; - Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo - Processos da
Regulação e Melhores Práticas; - Fundos de Investimento; - Programa de Certificação
Continuada; - Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e - Serviços
Qualificados ao Mercado de Capitais;

Apresentação do gestor de recursos
A CAIXA também é responsável pela gestão do FUNDO.

Detalhamento do Serviço Prestado

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Administração

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Gestão da Carteira
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Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Distribuição de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Custódia, tesouraria,
controle e processamento dos ativos financeiros

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Escrituração de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Auditoria Independente

Nome do Prestador:
KPMG Auditores Independentes - CNPJ: 57.755.217/0001-29

Detalhamento de Distribuição

Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente,
fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo
econômico: Sim

Descrição detalhada
As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, que oferta ao
cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por
ela geridos. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é
remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros.

Outras Informações

Informações sobre autorregulação anbima:
ESTE FORMULÁRIO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA
DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE
TERCEIROS, ASSIM COMO COM AS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS. A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E A ANBIMA NÃO GARANTEM A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO. A AUTORIZAÇÃO
PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR
PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE



23/05/2022 10:00 Consulta de Formulário de Informações Complementares

https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/InformComplementar/CPublicaInformeComplementar.aspx?PK_PARTIC=134815 8/8

DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE
SERVIÇOS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA
RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O INVESTIMENTO EM
FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. RENTABILIDADE
OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. AS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O
REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL
ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO.

Demais informações relevantes ao investidor
Tipo ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO - Fundos que têm como objetivo
buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso
de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos devem manter 100% (cem por
cento) em títulos públicos federais.Parâmetros de Movimentações: Investimento inicial mínimo: R$
300.000,00; Investimento Adicional mínimo: R$ 0,00; Resgate mínimo: R$ 0,00; Valor mínimo de
permanência: R$ 0,00; Horário para aplicação e resgate: 15:00(i) A integralização do valor das
cotas deve ser realizada em moeda corrente nacional, sendo o valor da cota o resultado, da
divisão do valor do patrimônio líquido do FUNDO pelo número de cotas existentes, inteiras e
fracionárias. A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de
cotistas do FUNDO. (ii) Não se admite a cessão ou transferência de cotas do FUNDO, salvo por
decisão judicial ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão
universal, dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública
que disponha sobre a partilha de bens e transferência de administração ou portabilidade de planos
de previdência. (iii) Somente poderá votar na Assembleia Geral o cotista do FUNDO inscrito no
registro de cotistas na data da convocação da Assembleia, seus representantes legais ou
procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os representantes legais e os
procuradores dos cotistas deverão comprovar essa qualidade por ocasião da Assembleia Geral.
(iv) Os investimentos dos cotistas, por sua própria natureza e em função da política de
investimento do FUNDO, estarão sempre sujeitos à perda do capital investido, em decorrência de,
mas não se limitando a flutuações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, não podendo a
ADMINISTRADORA, em hipótese alguma, ser responsabilizada por eventual depreciação dos
ativos financeiros da carteira, salvo em caso de dolo ou má-fé. (v) A ADMINISTRADORA é
obrigada a adotar as normas de conduta previstas na legislação vigente.

Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:  Dez/2021  Exibir

Nome do Fundo:  BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FI

CNPJ:  13.077.418/0001-
49

Tipo:  FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM:  159581

Administrador:  BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ:  30.822.936/0001-
69

 

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BB Previd Renda Fixa Ref
DI LP Perfil FIC FI

Informações referentes a 12/2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BB
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI, administrado por BB GESTAO
DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
S.A. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no www.bb.com.br . As informações
contidas neste material são atualizadas mensalmente.  Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

 

1.         PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores que pretendam:
investir em cotas de FIs com prazo médio da carteira superior a 365 dias
e que sejam recursos dos RPPS instituídos pela União, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes
Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou
por Prefeituras e Investidores Institucionais, EFPC, FIs e FICs exclusivos
das EFPC. 
 
Restrições de Investimento: .

 

2.         OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem como objetivo proporcionar a
rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos
financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus
recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados
FIs.

 

3.         POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

 

a.         O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento
que apresentem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu
patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por
títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa
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considerados de baixo risco de crédito, não sendo permitidas
estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de
renda variável ou alavancagem.

 

b.         O fundo pode:

 

Aplicar em ativos no exterior até o limite
de 0%

Aplicar em crédito privado até o limite de 50%
Aplicar em um só fundo até o limite de 100%
Utiliza derivativos apenas para proteção
da carteira? S

Alavancar-se até o limite de 0%

Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

 

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item
3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de
garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este
fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de
margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de
investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em
ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações
apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições
ligadas.

 

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

 

4.         CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 

Investimento inicial
mínimo R$ 1.000,00

Investimento adicional
mínimo R$ 0,01

Resgate mínimo R$ 0,01
Horário para aplicação e
resgate 17:00

Observação sobre horário
para aplicação e resgate
Valor mínimo para
permanência R$ 0,01

Prazo de carência Não há.
Condições de carência Não há.
Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas

será calculado de acordo com o valor das cotas
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no fechamento do 0º dia contado da data
da aplicação.

 

No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 0º dia contado da
data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates
é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do
pedido de resgate.

Taxa de administração A taxa de administração pode variar de
0,2% a 0,3% do patrimônio líquido ao ano.

Taxa de entrada
Não há taxa fixada.

  
Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor
paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que
é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
 
Outras condições de saída: Não há.

Taxa de
desempenho/performance Não há.

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram
0,0135% do seu patrimônio líquido diário
médio no período que vai de 01/01/2021 a
31/12/2021 . A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade
do fundo.  O quadro com a descrição das
despesas do fundo pode ser encontrado em
www.bb.com.br .

 

5.         COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.206.695.128,79 e as 5 espécies
de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:  

Títulos Publicos Federais 58%
Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições
financeiras

19%

Operações Compromissadas
lastreadas em títulos
públicos Federais

14%

Títulos de Crédito Privado 9%
Outras Aplicações 0%

 

6.      RISCO: o Administrador BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A classifica
os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.  Nessa escala,
a classificação do fundo é: 2 
 

1 2 3 4 5

Menor Risco Maior Risco
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7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados
[v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

 

 
a.         A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros.
 
b.         Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 32,6%. No mesmo

período o índice de referência [CDI252] variou 33,01%. 
 
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.

 

Tabela de Rentabilidade Anual
 

Ano Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência
[CDI252]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência
[CDI252]

2021 4,62% 4,42% 104,53%
2020 2,4% 2,76% 87%
2019 5,74% 5,96% 96,34%
2018 6,33% 6,42% 98,65%
2017 10,08% 9,93% 101,56%

 
 
C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12
meses foi: [vi]

 

Mês [vii] Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência
[CDI252]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência
[CDI252]

1 0,17% 0,15% 110,47%
2 0,1% 0,13% 70,86%
3 0,24% 0,2% 119,51%
4 0,2% 0,21% 95,99%
5 0,28% 0,27% 105,11%
6 0,33% 0,31% 106,86%
7 0,39% 0,36% 110,56%
8 0,45% 0,43% 104,48%
9 0,46% 0,44% 103,88%
10 0,49% 0,49% 100,6%
11 0,63% 0,59% 107,47%
12 0,8% 0,77% 103,87%

a.  Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis
condições e cláusulas que afetarão o desempenho: Não se aplica
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b.         Exemplo do desempenho do fundo: Os cenários e desempenhos descritos
abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar
como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

 

Variação do
desempenho

do Fundo

Fórmula de
cálculo da

rentabilidade

Valores dos
cenários/gatilhos

que afetam a
rentabilidade

Esclarecimentos
sobre como o

cenário/gatilho
afeta a variação
de desempenho

do fundo
0% Não se aplica Não se aplica Não se aplica

 

8.         EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo
abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com
os de investir em outros fundos.
 
a.         Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no

fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia
útil de 2021 , você poderia resgatar R$ 1.019,20, já deduzidos
impostos no valor de R$ 4,80.

 
        A taxa de saída teria custado R$ 0,00.

 

b.         Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração,
a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 0,73.

 
9.         SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para
comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
entre diversos fundos:
 
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha
constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao
ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após  as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:

  

 

Simulação das Despesas [+3
anos]

[+5
anos]

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade
bruta anual de 10%)

R$
1.331,00

R$
1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS
se mantiver constante)

R$ 0,49 R$ 0,91

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas
e do valor do investimento original (antes da
incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou
saída, ou de taxa de performance)

R$ 330,51 R$ 609,60

 
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das
despesas no longo prazo.  Esta simulação pode ser encontrada na lâmina
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e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
 
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou
esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui
apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa
de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo
fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As
responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em
contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do
fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade
definida nos contratos vigentes.

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico?

O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo
do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.

c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de
venda?

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração
pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela
distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo
venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da
atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.

 
11.      SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

 

a.         Telefone 08007293886
 
b.         Página na rede mundial de computadores www.bb.com.br

 

c.         Reclamações: bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20,
3ºand,

 

12.      SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

a.         Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 

b.         Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br.

 

http://www.cvm.gov.br/
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[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do
art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas  FIC, a informação deve ser
dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de
preenchimento, as espécies de
ativos são:Espécie de ativo

Descrição

Títulos públicos federais LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos
federais

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Operações compromissadas
lastreadas em títulos privados

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Ações Ações e certificados de depósito de ações de
companhias abertas

Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras

CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI

Cotas de fundos de investimento
409

Cotas de fundos de investimento regulados
pela Inst. CVM nº 409, de 2004

Outras cotas de fundos de
investimento

Cotas de fundos de investimento regulados
por outras instruções da CVM.

Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial
paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e
CDCA

Derivativos Swaps, opções, operações a termo e operações
no mercado futuro

Investimento no exterior Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações Qualquer aplicação que não possa ser

classificada nas opções anteriores

 

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010,
de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta de Formulário de Informações Complementares

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência 28/09/2018  Exibir

Nome do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS
PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo 19.769.135/0001-44

Tipo do Fundo FDOS DE INVESTIMENTO

Cód. CVM 223832

Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do
Administrador 00.360.305/0001-04

Formulário de Informações Complementares

Informações Complementares de código:
35673

CNPJ do fundo:
19.769.135/0001-44

Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência, por tipo de ativo e emissor,
podendo haver defasagem em tal divulgação, nos termos da legislação vigente.

Local, Meio ou forma de divulgação

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO serão disponibilizados por meios
eletrônicos e/ou na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 
www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Diariamente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
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O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações
essenciais (se houver) do FUNDO serão disponibilizados por meios eletrônicos e/ou
na página da Comissão de Valores Mobiliários -  www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações de desempenho do FUNDO relativas aos 12 meses findos em 31
de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho, serão disponibilizadas na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, até o último dia útil dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O formulário de informações complementares do FUNDO será disponibilizado na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários- www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver alteração do seu conteúdo

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) -  www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do
FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira, será disponibilizado
na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver qualquer ato ou fato relevante
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Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na legislação
vigente, será disponibilizado por canais eletrônicos da ADMINISTRADORA

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
A convocação de assembleia geral de cotistas do FUNDO será realizada por meios
eletrônicos, conforme Regulamento, e disponibilizada na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br. O  resumo das deliberações
será disponibilizado por meios eletrônicos

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, no caso de assembleia ordinária, e eventualmente, no caso de
assembleia extraordinária

Local, Meio ou forma de divulgação cotista

Tipo do meio de divulgação: Físico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Diretamente nas Agências ou na sede da ADMINISTRADORA

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo
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Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Central de Atendimento ao Cotista: 0800-726-0101;

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Ouvidoria: 0800-725-7474; Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de
Fala: 0800-726-2492

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da
carteira do fundo
O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica
seus recursos:Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que
compõem a carteira do FUNDO.Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de
resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de
venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.Risco de concentração:
eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de
vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando
volatilidade no valor de suas cotas.Risco sistêmico e de regulação: motivos exógenos, que afetam
os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação,
e mudanças nas regulamentações e/ou legislação.Risco de crédito: inadimplemento de principal
ou juros por parte de empresa emissora de títulos de dívida em que o FUNDO invista.
Eventualmente os contratos de derivativos poderão estar sujeitos ao inadimplemento da
contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.Risco
operacional: Consiste na possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas, sistemas ou de fatores exógenos diversos.Risco de contraparte:
Relacionado à possibilidade de uma ou mais partes de um negócio não cumprir suas obrigações
contratuais, podendo assim, advir de uma contraparte com a qual não existe uma operação de
financiamento ou empréstimo. Nos fundos de investimento, o risco de contraparte também pode
estar relacionado ao risco de crédito.

Informações Políticas sobre o gestor
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Informar se o gestor vota ou não em assembléias dos ativos que compõem a carteira: Não

Descrição da politica relativa ao exercicio de direito do voto:
A gestora deste FUNDO não exerce política de exercício do direito de voto em
assembleias gerais convocadas para deliberar sobre ativos financeiros dos quais o
FUNDO seja titular.

Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser
adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido
As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas ao Imposto de Renda (IR) e sujeitam-se a
alíquota zero de IOF-Títulos e Valores Mobiliários, salvo aquelas realizadas nos termos do
Decreto n° 6.306/2007 e alterações posteriores, que poderão estar sujeitas a incidência de IOF.
Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações nos procedimentos tributários
aplicáveis ao Fundo e aos cotistas. O cotista está sujeito a seguinte tributação: A) Se o prazo da
carteira do FUNDO for superior a 365 dias, incidirá imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos do FUNDO, por ocasião do resgate, em função do prazo de permanência, às
seguintes alíquotas de longo prazo: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias de permanência III-17,5%
em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias de permanência IV-15% em aplicações com
prazo acima de 720 dias de permanência B) Se o prazo da carteira do FUNDO for igual ou inferior
a 365 dias, são aplicáveis as seguintes alíquotas de curto prazo, por ocasião do resgate, conforme
prazo de permanência no FUNDO: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de acima de 180 dias de permanência. C)
Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, incidirá imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos, de acordo com o prazo da carteira do FUNDO. D) Por ocasião do
resgate das cotas será aplicada alíquota complementar de acordo com o previsto nos incisos I a III
do item A e inciso I do item B. E) Incidirá IOF à alíquota de 1% ao dia, limitado aos rendimentos do
FUNDO, de acordo com tabela decrescente em função do prazo, disponível no site
www.caixa.gov.br. F) O disposto acima não se aplica aos cotistas que não estão sujeitos à
tributação, conforme legislação tributária e fiscal vigente, desde que apresentada documentação
comprobatória, se for o caso.

Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo
administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de
liquidez
A ADMINISTRADORA possui uma área de risco responsável pelo controle, monitoramento e
gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento. Para o gerenciamento
do risco de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value at Risk), que mensura a perda
máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise, em condições normais de
mercado e a Análise de Stress que é utilizada para estimar a perda potencial, sob as condições
mais adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress. O
controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um processo de
análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo à política de investimento do FUNDO.
Para atendimento aos resgates e outras exigibilidades, o gerenciamento de liquidez no FUNDO
utiliza modelo que contempla projeção de fluxo de caixa, histórico de aplicações e resgate,
classificação de liquidez dos ativos baseada no histórico de negociação no mercado secundário e
acompanhamento de concentração por vencimentos, por prazo e por cotistas. OS MÉTODOS
UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE
ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS
PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.

Informações de Risco

Informação se existe ou não agência de classificação de rating
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Não

CNPJ

Nome do Prestador
N/A

Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada
N/A

Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM
N/A

Detalhamento do administrador

Apresentação do administrador
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por
meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-
se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a
prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. A atividade de administração e gestão de
recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira
segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo
transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de
terceiros. Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui
estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e
inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa
quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de
compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e
conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do
aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas. A CAIXA é
aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para: - Ética; - Negociação de
Instrumentos Financeiros; - Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo - Processos da
Regulação e Melhores Práticas; - Fundos de Investimento; - Programa de Certificação
Continuada; - Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e - Serviços
Qualificados ao Mercado de Capitais;

Apresentação do gestor de recursos
A CAIXA também é responsável pela gestão do FUNDO.

Detalhamento do Serviço Prestado

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Administração

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Gestão da Carteira
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Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Distribuição de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Custódia, tesouraria,
controle e processamento dos ativos financeiros

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Escrituração de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Auditoria Independente

Nome do Prestador:
KPMG Auditores Independentes - CNPJ: 57.755.217/0001-29

Detalhamento de Distribuição

Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente,
fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo
econômico: Sim

Descrição detalhada
As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, que oferta ao
cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por
ela geridos. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é
remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros.

Outras Informações

Informações sobre autorregulação anbima:
ESTE FORMULÁRIO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA
DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE
TERCEIROS, ASSIM COMO COM AS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS. A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E A ANBIMA NÃO GARANTEM A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO. A AUTORIZAÇÃO
PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR
PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE
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DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE
SERVIÇOS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA
RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O INVESTIMENTO EM
FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. RENTABILIDADE
OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. AS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O
REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL
ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO.

Demais informações relevantes ao investidor
Tipo ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO - Fundos que têm como objetivo
buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso
de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos devem manter 100% (cem por
cento) em títulos públicos federais.Parâmetros de Movimentações: Investimento inicial mínimo: R$
300.000,00; Investimento Adicional mínimo: R$ 0,00; Resgate mínimo: R$ 0,00; Valor mínimo de
permanência: R$ 0,00; Horário para aplicação e resgate: 15:00(i) A integralização do valor das
cotas deve ser realizada em moeda corrente nacional, sendo o valor da cota o resultado, da
divisão do valor do patrimônio líquido do FUNDO pelo número de cotas existentes, inteiras e
fracionárias. A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de
cotistas do FUNDO. (ii) Não se admite a cessão ou transferência de cotas do FUNDO, salvo por
decisão judicial ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão
universal, dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública
que disponha sobre a partilha de bens e transferência de administração ou portabilidade de planos
de previdência. (iii) Somente poderá votar na Assembleia Geral o cotista do FUNDO inscrito no
registro de cotistas na data da convocação da Assembleia, seus representantes legais ou
procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os representantes legais e os
procuradores dos cotistas deverão comprovar essa qualidade por ocasião da Assembleia Geral.
(iv) Os investimentos dos cotistas, por sua própria natureza e em função da política de
investimento do FUNDO, estarão sempre sujeitos à perda do capital investido, em decorrência de,
mas não se limitando a flutuações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, não podendo a
ADMINISTRADORA, em hipótese alguma, ser responsabilizada por eventual depreciação dos
ativos financeiros da carteira, salvo em caso de dolo ou má-fé. (v) A ADMINISTRADORA é
obrigada a adotar as normas de conduta previstas na legislação vigente.

Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:  Dez/2021  Exibir

Nome do Fundo:  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ:  18.598.288/0001-03

Tipo:  FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM:  221260

Administrador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:  00.360.305/0001-04

 

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL 2024 I TP RF

Informações referentes a 12/2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no www.caixa.gov.br . As informações
contidas neste material são atualizadas mensalmente.  Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

 

1.         PÚBLICO-ALVO: Investidores que buscam retorno por meio de
investimentos em fundos de renda fixa 
 
Restrições de Investimento: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS,
das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas,
Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e
Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às
Entidades Fechadas de Previdência Complementar .

 

2.         OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de
títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o
subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B

 

3.         POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

 

a.         Investir em carteira composta por títulos públicos e operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando
exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas
e/ou índices de preços.

 

b.         O fundo pode:
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Aplicar em ativos no exterior até o limite
de 0%

Aplicar em crédito privado até o limite de 0%
Aplicar em um só fundo até o limite de 0%
Utiliza derivativos apenas para proteção
da carteira? N

Alavancar-se até o limite de 0%

Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

 

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item
3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de
garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

 

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

 

4.         CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 

Investimento inicial
mínimo R$ 300.000,00

Investimento adicional
mínimo R$ 0,00

Resgate mínimo R$ 0,00
Horário para aplicação e
resgate 15:00

Observação sobre horário
para aplicação e resgate
Valor mínimo para
permanência R$ 0,00

Prazo de carência Não há.
Condições de carência Não há.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas
será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento do 0º dia contado da data
da aplicação.

 

No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 0º dia contado da
data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates
é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do
pedido de resgate.

Taxa de administração

0,2%

Comentários/Esclarecimentos por parte do
fundo: 0,20% ao ano
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Taxa de entrada Não há taxa fixada.
  

Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor
paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que
é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
 
Outras condições de saída: Não há.

Taxa de
desempenho/performance Não há.

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram
0,231% do seu patrimônio líquido diário médio
no período que vai de 04/01/2021 a
31/12/2021 . A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade
do fundo.  O quadro com a descrição das
despesas do fundo pode ser encontrado em
www.caixa.gov.br .

 

5.         COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 460.231.370,14 e as 5 espécies de
ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:  

Títulos públicos federais 99,84%
Operações compromissadas
lastreadas em títulos
públicos federais

0,15%

 

6.      RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os
fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.  Nessa escala,
a classificação do fundo é: 3 
 

1 2 3 4 5
 
 
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados
[v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

 

 
a.         A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros.
 
b.         Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 59,1254%. No mesmo

período o índice de referência [IMA-B 100%] variou 64,7248%. 
 
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.

 

Tabela de Rentabilidade Anual

Menor Risco Maior Risco
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Ano Rentabilidade

(líquida de
despesas, mas

não de
impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [IMA-B

100%]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [IMA-B

100%]
2021 2,79% -1,26% -220,68%
2020 8,51% 6,41% 132,93%
2019 17,01% 22,95% 74,13%
2018 11,38% 13,06% 87,12%
2017 13,01% 12,79% 101,7%

 
 
C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12
meses foi: [vi]

 

Mês [vii] Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [IMA-B

100%]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [IMA-B

100%]
1 -0,16% -0,85% 19,06%
2 -1,39% -1,52% 91,66%
3 0,07% -0,46% -15,23%
4 1,49% 0,65% 228,19%
5 0,53% 1,06% 50,17%
6 -0,33% 0,42% -77,37%
7 -0,18% -0,37% 49,08%
8 -0,04% -1,09% 3,54%
9 0,96% -0,13% -723,23%
10 -1,49% -2,54% 58,67%
11 2,71% 3,47% 78,1%
12 0,85% 0,22% 378,37%

 

 

8.         EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo
abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com
os de investir em outros fundos.
 
a.         Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no

fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia
útil de 2021 , você poderia resgatar R$ 1.070,84, já deduzidos
impostos no valor de R$ 15,03.

 
        A taxa de ingresso teria custado R$ 0,00. A taxa de saída teria

custado R$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado
R$ 0,00.

 

b.         Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração,
a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 2,31.
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9.         SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para
comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
entre diversos fundos:
 
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha
constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao
ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após  as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:

  

 

Simulação das Despesas [+3
anos]

[+5
anos]

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade
bruta anual de 10%)

R$
1.331,00

R$
1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS
se mantiver constante)

R$ 7,63 R$ 14,08

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas
e do valor do investimento original (antes da
incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou
saída, ou de taxa de performance)

R$ 323,37 R$ 596,43

 
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das
despesas no longo prazo.  Esta simulação pode ser encontrada na lâmina
e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
 
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou
esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui
apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado
exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas
exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais
eletrônicos

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico?

O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico

c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de
venda?

Não se aplica

 
11.      SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
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a.         Telefone 08007260101
 
b.         Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

 

c.         Reclamações: www.caixa.gov.br
 

12.      SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

a.         Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 

b.         Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br.

 

 

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do
art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas  FIC, a informação deve ser
dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de
preenchimento, as espécies de
ativos são:Espécie de ativo

Descrição

Títulos públicos federais LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos
federais

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Operações compromissadas
lastreadas em títulos privados

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Ações Ações e certificados de depósito de ações de
companhias abertas

Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras

CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI

Cotas de fundos de investimento
409

Cotas de fundos de investimento regulados
pela Inst. CVM nº 409, de 2004

Outras cotas de fundos de
investimento

Cotas de fundos de investimento regulados
por outras instruções da CVM.

Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial
paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e
CDCA

Derivativos Swaps, opções, operações a termo e operações
no mercado futuro

Investimento no exterior Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações Qualquer aplicação que não possa ser

classificada nas opções anteriores

 

http://www.cvm.gov.br/
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Fale com a CVM

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010,
de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta de Formulário de Informações Complementares

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência 28/09/2018  Exibir

Nome do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS
PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo 20.139.595/0001-78

Tipo do Fundo FDOS DE INVESTIMENTO

Cód. CVM 239666

Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do
Administrador 00.360.305/0001-04

Formulário de Informações Complementares

Informações Complementares de código:
35682

CNPJ do fundo:
20.139.595/0001-78

Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência, por tipo de ativo e emissor,
podendo haver defasagem em tal divulgação, nos termos da legislação vigente.

Local, Meio ou forma de divulgação

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO serão disponibilizados na página
da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Diariamente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
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O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações
essenciais (se houver) do FUNDO serão disponibilizados na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e/ou na página da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações de desempenho do FUNDO relativas aos 12 meses findos em 31
de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho, serão disponibilizadas na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, até o último dia útil dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O formulário de informações complementares do FUNDO será disponibilizado na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários- www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver alteração do seu conteúdo

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) -  www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do
FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira, será disponibilizado
na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver qualquer ato ou fato relevante
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Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na legislação
vigente, será disponibilizado aos cotistas na página da ADMINISTRADORA na
internet - www.caixa.gov.br, por meio do Internet Banking CAIXA

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
A convocação de assembleia geral de cotistas do FUNDO será realizada
eletronicamente por meio do Internet Banking CAIXA. O resumo das deliberações
será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na internet -
www.caixa.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, no caso de assembleia ordinária, e eventualmente, no caso de
assembleia extraordinária

Local, Meio ou forma de divulgação cotista

Tipo do meio de divulgação: Físico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Diretamente nas Agências ou na sede da ADMINISTRADORA

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de divulgação
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A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Central de Atendimento ao Cotista: 0800-726-0101;

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Ouvidoria: 0800-725-7474; Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de
Fala: 0800-726-2492

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da
carteira do fundo
O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica
seus recursos:Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que
compõem a carteira do FUNDO.Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de
resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de
venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.Risco de concentração:
eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de
vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando
volatilidade no valor de suas cotas.Risco sistêmico e de regulação: motivos exógenos, que afetam
os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação,
e mudanças nas regulamentações e/ou legislação.Risco de crédito: inadimplemento de principal
ou juros por parte de empresa emissora de títulos de dívida em que o FUNDO invista.
Eventualmente os contratos de derivativos poderão estar sujeitos ao inadimplemento da
contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.Risco
operacional: Consiste na possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas, sistemas ou de fatores exógenos diversos.Risco de contraparte:
Relacionado à possibilidade de uma ou mais partes de um negócio não cumprir suas obrigações
contratuais, podendo assim, advir de uma contraparte com a qual não existe uma operação de
financiamento ou empréstimo. Nos fundos de investimento, o risco de contraparte também pode
estar relacionado ao risco de crédito.
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Informações Políticas sobre o gestor

Informar se o gestor vota ou não em assembléias dos ativos que compõem a carteira: Não

Descrição da politica relativa ao exercicio de direito do voto:
A gestora deste FUNDO não exerce política de exercício do direito de voto em
assembleias gerais convocadas para deliberar sobre ativos financeiros dos quais o
FUNDO seja titular.

Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser
adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido
As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas ao Imposto de Renda (IR) e sujeitam-se a
alíquota zero de IOF-Títulos e Valores Mobiliários, salvo aquelas realizadas nos termos do
Decreto n° 6.306/2007 e alterações posteriores, que poderão estar sujeitas a incidência de IOF.
Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações nos procedimentos tributários
aplicáveis ao Fundo e aos cotistas. O cotista está sujeito a seguinte tributação: A) Se o prazo da
carteira do FUNDO for superior a 365 dias, incidirá imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos do FUNDO, por ocasião do resgate, em função do prazo de permanência, às
seguintes alíquotas de longo prazo: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias de permanência III-17,5%
em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias de permanência IV-15% em aplicações com
prazo acima de 720 dias de permanência B) Se o prazo da carteira do FUNDO for igual ou inferior
a 365 dias, são aplicáveis as seguintes alíquotas de curto prazo, por ocasião do resgate, conforme
prazo de permanência no FUNDO: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de acima de 180 dias de permanência. C)
Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, incidirá imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos, de acordo com o prazo da carteira do FUNDO. D) Por ocasião do
resgate das cotas será aplicada alíquota complementar de acordo com o previsto nos incisos I a III
do item A e inciso I do item B. E) Incidirá IOF à alíquota de 1% ao dia, limitado aos rendimentos do
FUNDO, de acordo com tabela decrescente em função do prazo, disponível no site
www.caixa.gov.br. F) O disposto acima não se aplica aos cotistas que não estão sujeitos à
tributação, conforme legislação tributária e fiscal vigente, desde que apresentada documentação
comprobatória, se for o caso.

Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo
administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de
liquidez
A ADMINISTRADORA possui uma área de risco responsável pelo controle, monitoramento e
gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento. Para o gerenciamento
do risco de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value at Risk), que mensura a perda
máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise, em condições normais de
mercado e a Análise de Stress que é utilizada para estimar a perda potencial, sob as condições
mais adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress. O
controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um processo de
análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo à política de investimento do FUNDO.
Para atendimento aos resgates e outras exigibilidades, o gerenciamento de liquidez no FUNDO
utiliza modelo que contempla projeção de fluxo de caixa, histórico de aplicações e resgate,
classificação de liquidez dos ativos baseada no histórico de negociação no mercado secundário e
acompanhamento de concentração por vencimentos, por prazo e por cotistas. OS MÉTODOS
UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE
ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS
PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.

Informações de Risco
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Informação se existe ou não agência de classificação de rating
Não

CNPJ

Nome do Prestador
N/A

Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada
N/A

Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM
N/A

Detalhamento do administrador

Apresentação do administrador
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por
meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-
se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a
prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. A atividade de administração e gestão de
recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira
segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo
transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de
terceiros. Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui
estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e
inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa
quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de
compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e
conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do
aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas. A CAIXA é
aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para: - Ética; - Negociação de
Instrumentos Financeiros; - Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo - Processos da
Regulação e Melhores Práticas; - Fundos de Investimento; - Programa de Certificação
Continuada; - Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e - Serviços
Qualificados ao Mercado de Capitais;

Apresentação do gestor de recursos
A CAIXA também é responsável pela gestão do FUNDO.

Detalhamento do Serviço Prestado

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Administração

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Gestão da Carteira
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Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Distribuição de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Custódia, tesouraria,
controle e processamento dos ativos financeiros

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Escrituração de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Auditoria Independente

Nome do Prestador:
KPMG Auditores Independentes - CNPJ: 57.755.217/0001-29

Detalhamento de Distribuição

Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente,
fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo
econômico: Sim

Descrição detalhada
As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, que oferta ao
cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por
ela geridos. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é
remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros.

Outras Informações

Informações sobre autorregulação anbima:
ESTE FORMULÁRIO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA
DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE
TERCEIROS, ASSIM COMO COM AS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS. A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E A ANBIMA NÃO GARANTEM A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO. A AUTORIZAÇÃO
PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR
PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE
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DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE
SERVIÇOS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA
RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O INVESTIMENTO EM
FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. RENTABILIDADE
OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. AS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O
REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL
ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO.

Demais informações relevantes ao investidor
Tipo ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO - Fundos que têm como objetivo
buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso
de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos devem manter 100% (cem por
cento) em títulos públicos federais.Parâmetros de Movimentações: Investimento inicial mínimo: R$
300.000,00; Investimento Adicional mínimo: R$ 0,00; Resgate mínimo: R$ 0,00; Valor mínimo de
permanência: R$ 0,00; Horário para aplicação e resgate: 15:00(i) A integralização do valor das
cotas deve ser realizada em moeda corrente nacional, sendo o valor da cota o resultado, da
divisão do valor do patrimônio líquido do FUNDO pelo número de cotas existentes, inteiras e
fracionárias. A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de
cotistas do FUNDO. (ii) Não se admite a cessão ou transferência de cotas do FUNDO, salvo por
decisão judicial ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão
universal, dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública
que disponha sobre a partilha de bens e transferência de administração ou portabilidade de planos
de previdência. (iii) Somente poderá votar na Assembleia Geral o cotista do FUNDO inscrito no
registro de cotistas na data da convocação da Assembleia, seus representantes legais ou
procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os representantes legais e os
procuradores dos cotistas deverão comprovar essa qualidade por ocasião da Assembleia Geral.
(iv) Os investimentos dos cotistas, por sua própria natureza e em função da política de
investimento do FUNDO, estarão sempre sujeitos à perda do capital investido, em decorrência de,
mas não se limitando a flutuações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, não podendo a
ADMINISTRADORA, em hipótese alguma, ser responsabilizada por eventual depreciação dos
ativos financeiros da carteira, salvo em caso de dolo ou má-fé. (v) A ADMINISTRADORA é
obrigada a adotar as normas de conduta previstas na legislação vigente.

Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:  Dez/2021  Exibir

Nome do Fundo:  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ:  19.769.135/0001-44

Tipo:  FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM:  223832

Administrador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:  00.360.305/0001-04

 

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL 2024 III TP RF

Informações referentes a 12/2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no www.caixa.gov.br . As informações
contidas neste material são atualizadas mensalmente.  Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

 

1.         PÚBLICO-ALVO: Investidores que buscam retorno por meio de
investimentos em fundos de renda fixa 
 
Restrições de Investimento: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS,
das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas,
Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e
Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às
Entidades Fechadas de Previdência Complementar .

 

2.         OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de
títulos públicos federais e operações compromissadas, tendo como
parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série
B - IMA-B

 

3.         POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

 

a.         Investir em carteira composta por títulos públicos e operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando
exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas
e/ou índices de preços.

 

b.         O fundo pode:
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Aplicar em ativos no exterior até o limite
de 0%

Aplicar em crédito privado até o limite de 0%
Aplicar em um só fundo até o limite de 0%
Utiliza derivativos apenas para proteção
da carteira? N

Alavancar-se até o limite de 0%

Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

 

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item
3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de
garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

 

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

 

4.         CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 

Investimento inicial
mínimo R$ 300.000,00

Investimento adicional
mínimo R$ 0,00

Resgate mínimo R$ 0,00
Horário para aplicação e
resgate 15:00

Observação sobre horário
para aplicação e resgate
Valor mínimo para
permanência R$ 0,00

Prazo de carência Não há.
Condições de carência Não há.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas
será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento do 0º dia contado da data
da aplicação.

 

No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 0º dia contado da
data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates
é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do
pedido de resgate.

Taxa de administração

0,2%

Comentários/Esclarecimentos por parte do
fundo: 0,20% ao ano
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Taxa de entrada Não há taxa fixada.
  

Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor
paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que
é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
 
Outras condições de saída: Não há.

Taxa de
desempenho/performance Não há.

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram
0,2647% do seu patrimônio líquido diário
médio no período que vai de 04/01/2021 a
31/12/2021 . A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade
do fundo.  O quadro com a descrição das
despesas do fundo pode ser encontrado em
www.caixa.gov.br .

 

5.         COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 51.916.576,73 e as 5 espécies de
ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:  

Títulos públicos federais 99,8%
Operações compromissadas
lastreadas em títulos
públicos federais

0,18%

 

6.      RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os
fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.  Nessa escala,
a classificação do fundo é: 3 
 

1 2 3 4 5
 
 
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados
[v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

 

 
a.         A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros.
 
b.         Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 61,9635%. No mesmo

período o índice de referência [IMA-B 100%] variou 64,7248%. 
 
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.

 

Tabela de Rentabilidade Anual

Menor Risco Maior Risco
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Ano Rentabilidade

(líquida de
despesas, mas

não de
impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [IMA-B

100%]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [IMA-B

100%]
2021 2,77% -1,26% -218,83%
2020 10,85% 6,41% 169,41%
2019 16,98% 22,95% 73,99%
2018 11,34% 13,06% 86,87%
2017 12,98% 12,79% 101,48%

 
 
C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12
meses foi: [vi]

 

Mês [vii] Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [IMA-B

100%]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [IMA-B

100%]
1 -0,16% -0,85% 19,26%
2 -1,39% -1,52% 91,74%
3 0,07% -0,46% -14,73%
4 1,48% 0,65% 227,83%
5 0,53% 1,06% 49,97%
6 -0,33% 0,42% -77,9%
7 -0,19% -0,37% 49,56%
8 -0,04% -1,09% 3,72%
9 0,96% -0,13% -721,43%
10 -1,49% -2,54% 58,72%
11 2,7% 3,47% 78,01%
12 0,85% 0,22% 377,26%

 

 

8.         EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo
abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com
os de investir em outros fundos.
 
a.         Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no

fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia
útil de 2021 , você poderia resgatar R$ 1.090,12, já deduzidos
impostos no valor de R$ 19,12.

 
        A taxa de ingresso teria custado R$ 0,00. A taxa de saída teria

custado R$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado
R$ 0,00.

 

b.         Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração,
a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 2,62.
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9.         SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para
comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
entre diversos fundos:
 
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha
constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao
ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após  as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:

  

 

Simulação das Despesas [+3
anos]

[+5
anos]

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade
bruta anual de 10%)

R$
1.331,00

R$
1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS
se mantiver constante)

R$ 8,75 R$ 16,14

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas
e do valor do investimento original (antes da
incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou
saída, ou de taxa de performance)

R$ 322,25 R$ 594,37

 
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das
despesas no longo prazo.  Esta simulação pode ser encontrada na lâmina
e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
 
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou
esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui
apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado
exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas
exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais
eletrônicos

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico?

O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico

c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de
venda?

Não se aplica

 
11.      SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
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a.         Telefone 08007260101
 
b.         Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

 

c.         Reclamações: www.caixa.gov.br
 

12.      SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

a.         Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 

b.         Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br.

 

 

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do
art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas  FIC, a informação deve ser
dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de
preenchimento, as espécies de
ativos são:Espécie de ativo

Descrição

Títulos públicos federais LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos
federais

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Operações compromissadas
lastreadas em títulos privados

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Ações Ações e certificados de depósito de ações de
companhias abertas

Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras

CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI

Cotas de fundos de investimento
409

Cotas de fundos de investimento regulados
pela Inst. CVM nº 409, de 2004

Outras cotas de fundos de
investimento

Cotas de fundos de investimento regulados
por outras instruções da CVM.

Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial
paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e
CDCA

Derivativos Swaps, opções, operações a termo e operações
no mercado futuro

Investimento no exterior Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações Qualquer aplicação que não possa ser

classificada nas opções anteriores

 

http://www.cvm.gov.br/
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Fale com a CVM

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010,
de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta de Formulário de Informações Complementares

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência 28/09/2018  Exibir

Nome do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS
PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo 19.768.682/0001-05

Tipo do Fundo FDOS DE INVESTIMENTO

Cód. CVM 240303

Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do
Administrador 00.360.305/0001-04

Formulário de Informações Complementares

Informações Complementares de código:
35681

CNPJ do fundo:
19.768.682/0001-05

Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência, por tipo de ativo e emissor,
podendo haver defasagem em tal divulgação, nos termos da legislação vigente.

Local, Meio ou forma de divulgação

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO serão disponibilizados por meios
eletrônicos e/ou na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - 
www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Diariamente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
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O balancete, a composição da carteira, o perfil mensal e a lâmina de informações
essenciais (se houver) do FUNDO serão disponibilizados por meios eletrônicos e/ou
na página da Comissão de Valores Mobiliários -  www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente ao de referência

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações de desempenho do FUNDO relativas aos 12 meses findos em 31
de dezembro e aos 12 meses findos em 30 de junho, serão disponibilizadas na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, até o último dia útil dos meses de fevereiro e de agosto de cada ano

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O formulário de informações complementares do FUNDO será disponibilizado na
página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários- www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver alteração do seu conteúdo

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
As demonstrações contábeis do FUNDO serão disponibilizadas na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) -  www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, em até 90 dias após o encerramento do exercício social

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do
FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira, será disponibilizado
na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br e na página da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - www.cvm.gov.br

Descrição da forma de Divulgação:
Sempre que houver qualquer ato ou fato relevante
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Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
O extrato mensal de conta, contendo as informações previstas na legislação
vigente, será disponibilizado por canais eletrônicos da ADMINISTRADORA

Descrição da forma de Divulgação:
Mensalmente

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
A convocação de assembleia geral de cotistas do FUNDO será realizada por meios
eletrônicos, conforme Regulamento, e disponibilizada na página da
ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br. O  resumo das deliberações
será disponibilizado por meios eletrônicos

Descrição da forma de Divulgação:
Anualmente, no caso de assembleia ordinária, e eventualmente, no caso de
assembleia extraordinária

Local, Meio ou forma de divulgação cotista

Tipo do meio de divulgação: Físico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Diretamente nas Agências ou na sede da ADMINISTRADORA

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Na página da ADMINISTRADORA na internet - www.caixa.gov.br

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo
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Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Central de Atendimento ao Cotista: 0800-726-0101;

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:
Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser solicitadas à
ADMINISTRADORA e serão disponibilizadas, a seu exclusivo critério, desde que de
forma equânime aos cotistas e demais interessados.

Descrição do local de divulgação
Ouvidoria: 0800-725-7474; Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de
Fala: 0800-726-2492

Descrição da forma de divulgação
A qualquer tempo

Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da
carteira do fundo
O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica
seus recursos:Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que
compõem a carteira do FUNDO.Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de
resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de
venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.Risco de concentração:
eventual concentração dos investimentos em determinados emissores, setores ou prazo de
vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos já mencionados, ocasionando
volatilidade no valor de suas cotas.Risco sistêmico e de regulação: motivos exógenos, que afetam
os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através de diversificação,
e mudanças nas regulamentações e/ou legislação.Risco de crédito: inadimplemento de principal
ou juros por parte de empresa emissora de títulos de dívida em que o FUNDO invista.
Eventualmente os contratos de derivativos poderão estar sujeitos ao inadimplemento da
contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.Risco
operacional: Consiste na possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas, sistemas ou de fatores exógenos diversos.Risco de contraparte:
Relacionado à possibilidade de uma ou mais partes de um negócio não cumprir suas obrigações
contratuais, podendo assim, advir de uma contraparte com a qual não existe uma operação de
financiamento ou empréstimo. Nos fundos de investimento, o risco de contraparte também pode
estar relacionado ao risco de crédito.

Informações Políticas sobre o gestor
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Informar se o gestor vota ou não em assembléias dos ativos que compõem a carteira: Não

Descrição da politica relativa ao exercicio de direito do voto:
A gestora deste FUNDO não exerce política de exercício do direito de voto em
assembleias gerais convocadas para deliberar sobre ativos financeiros dos quais o
FUNDO seja titular.

Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser
adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido
As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas ao Imposto de Renda (IR) e sujeitam-se a
alíquota zero de IOF-Títulos e Valores Mobiliários, salvo aquelas realizadas nos termos do
Decreto n° 6.306/2007 e alterações posteriores, que poderão estar sujeitas a incidência de IOF.
Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações nos procedimentos tributários
aplicáveis ao Fundo e aos cotistas. O cotista está sujeito a seguinte tributação: A) Se o prazo da
carteira do FUNDO for superior a 365 dias, incidirá imposto de renda na fonte sobre os
rendimentos do FUNDO, por ocasião do resgate, em função do prazo de permanência, às
seguintes alíquotas de longo prazo: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias de permanência III-17,5%
em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias de permanência IV-15% em aplicações com
prazo acima de 720 dias de permanência B) Se o prazo da carteira do FUNDO for igual ou inferior
a 365 dias, são aplicáveis as seguintes alíquotas de curto prazo, por ocasião do resgate, conforme
prazo de permanência no FUNDO: I-22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias de
permanência II-20% em aplicações com prazo de acima de 180 dias de permanência. C)
Semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, incidirá imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos, de acordo com o prazo da carteira do FUNDO. D) Por ocasião do
resgate das cotas será aplicada alíquota complementar de acordo com o previsto nos incisos I a III
do item A e inciso I do item B. E) Incidirá IOF à alíquota de 1% ao dia, limitado aos rendimentos do
FUNDO, de acordo com tabela decrescente em função do prazo, disponível no site
www.caixa.gov.br. F) O disposto acima não se aplica aos cotistas que não estão sujeitos à
tributação, conforme legislação tributária e fiscal vigente, desde que apresentada documentação
comprobatória, se for o caso.

Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo
administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de
liquidez
A ADMINISTRADORA possui uma área de risco responsável pelo controle, monitoramento e
gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento. Para o gerenciamento
do risco de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value at Risk), que mensura a perda
máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise, em condições normais de
mercado e a Análise de Stress que é utilizada para estimar a perda potencial, sob as condições
mais adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob cenários de stress. O
controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um processo de
análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo à política de investimento do FUNDO.
Para atendimento aos resgates e outras exigibilidades, o gerenciamento de liquidez no FUNDO
utiliza modelo que contempla projeção de fluxo de caixa, histórico de aplicações e resgate,
classificação de liquidez dos ativos baseada no histórico de negociação no mercado secundário e
acompanhamento de concentração por vencimentos, por prazo e por cotistas. OS MÉTODOS
UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O FUNDO SE
ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS
PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.

Informações de Risco

Informação se existe ou não agência de classificação de rating
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Não

CNPJ

Nome do Prestador
N/A

Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada
N/A

Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM
N/A

Detalhamento do administrador

Apresentação do administrador
A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por
meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-
se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a
prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato
Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995. A atividade de administração e gestão de
recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira
segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo
transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de
terceiros. Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui
estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e
inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa
quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de
compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e
conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do
aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas. A CAIXA é
aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para: - Ética; - Negociação de
Instrumentos Financeiros; - Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo - Processos da
Regulação e Melhores Práticas; - Fundos de Investimento; - Programa de Certificação
Continuada; - Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários; e - Serviços
Qualificados ao Mercado de Capitais;

Apresentação do gestor de recursos
A CAIXA também é responsável pela gestão do FUNDO.

Detalhamento do Serviço Prestado

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Administração

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Gestão da Carteira
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Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Distribuição de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Custódia, tesouraria,
controle e processamento dos ativos financeiros

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Escrituração de Cotas

Nome do Prestador:
Caixa Ecônomica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Auditoria Independente

Nome do Prestador:
KPMG Auditores Independentes - CNPJ: 57.755.217/0001-29

Detalhamento de Distribuição

Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente,
fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo
econômico: Sim

Descrição detalhada
As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela CAIXA, que oferta ao
cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por
ela geridos. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é
remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros.

Outras Informações

Informações sobre autorregulação anbima:
ESTE FORMULÁRIO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA
DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE
TERCEIROS, ASSIM COMO COM AS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS. A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E A ANBIMA NÃO GARANTEM A
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO. A AUTORIZAÇÃO
PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR
PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE
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DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE
SERVIÇOS. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA
RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O INVESTIMENTO EM
FUNDO NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. RENTABILIDADE
OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS. AS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O
REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO, QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL
ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO
REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.
A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES
PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO.

Demais informações relevantes ao investidor
Tipo ANBIMA: RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO - Fundos que têm como objetivo
buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso
de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O hedge
cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo. Fundos devem manter 100% (cem por
cento) em títulos públicos federais.Parâmetros de Movimentações: Investimento inicial mínimo: R$
300.000,00; Investimento Adicional mínimo: R$ 0,00; Resgate mínimo: R$ 0,00; Valor mínimo de
permanência: R$ 0,00; Horário para aplicação e resgate: 15:00(i) A integralização do valor das
cotas deve ser realizada em moeda corrente nacional, sendo o valor da cota o resultado, da
divisão do valor do patrimônio líquido do FUNDO pelo número de cotas existentes, inteiras e
fracionárias. A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no registro de
cotistas do FUNDO. (ii) Não se admite a cessão ou transferência de cotas do FUNDO, salvo por
decisão judicial ou arbitral, operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão
universal, dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública
que disponha sobre a partilha de bens e transferência de administração ou portabilidade de planos
de previdência. (iii) Somente poderá votar na Assembleia Geral o cotista do FUNDO inscrito no
registro de cotistas na data da convocação da Assembleia, seus representantes legais ou
procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os representantes legais e os
procuradores dos cotistas deverão comprovar essa qualidade por ocasião da Assembleia Geral.
(iv) Os investimentos dos cotistas, por sua própria natureza e em função da política de
investimento do FUNDO, estarão sempre sujeitos à perda do capital investido, em decorrência de,
mas não se limitando a flutuações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez, não podendo a
ADMINISTRADORA, em hipótese alguma, ser responsabilizada por eventual depreciação dos
ativos financeiros da carteira, salvo em caso de dolo ou má-fé. (v) A ADMINISTRADORA é
obrigada a adotar as normas de conduta previstas na legislação vigente.

Fale com a CVM

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3
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Consulta Pública de Lâmina de Fundo

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições
Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:  Dez/2021  Exibir

Nome do Fundo:  FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ:  20.139.595/0001-78

Tipo:  FDOS DE INVESTIMENTO Cód. CVM:  239666

Administrador:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ:  00.360.305/0001-04

 

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FI BRASIL 2024 IV TP RF

Informações referentes a 12/2021

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS
RENDA FIXA, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponíveis no www.caixa.gov.br . As informações
contidas neste material são atualizadas mensalmente.  Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

 

1.         PÚBLICO-ALVO: Para investidores que pretendam priorizar a
preservação de seus recursos e evitar, ao máximo, correr riscos que
possam comprometer, ainda que momentaneamente, o seu patrimônio 
 
Restrições de Investimento: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos RPPS,
das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas,
Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e
Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às
Entidades Fechadas de Previdência Complementar .

 

2.         OBJETIVOS DO FUNDO: é proporcionar ao Cotista a valorização de
suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos
públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI)
e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese,
garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

 

3.         POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

 

a.         Investir em carteira composta por títulos públicos e operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando
exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas
e/ou índices de preços.
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b.         O fundo pode:

 

Aplicar em ativos no exterior até o limite
de 0%

Aplicar em crédito privado até o limite de 0%
Aplicar em um só fundo até o limite de 0%
Utiliza derivativos apenas para proteção
da carteira? N

Alavancar-se até o limite de 0%

Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

 

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item
3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de
garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

 

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

 

4.         CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

 

Investimento inicial
mínimo R$ 300.000,00

Investimento adicional
mínimo R$ 0,00

Resgate mínimo R$ 0,00
Horário para aplicação e
resgate 15:00

Observação sobre horário
para aplicação e resgate
Valor mínimo para
permanência R$ 0,00

Prazo de carência Não há.
Condições de carência Não há.

Conversão das cotas

Na aplicação, o número de cotas compradas
será calculado de acordo com o valor das cotas
no fechamento do 0º dia contado da data
da aplicação.

 

No resgate, o número de cotas canceladas
será calculado de acordo com o valor das
cotas no fechamento do 0º dia contado da
data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates
é de 0 dia(s) útil(eis) contados da data do
pedido de resgate.

Taxa de administração 0,2%
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Comentários/Esclarecimentos por parte do
fundo: 0,20% ao ano

Taxa de entrada
Não há taxa fixada.

  
Outras condições de entrada: Não há.

Taxa de saída

Para resgatar suas cotas do fundo o investidor
paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que
é deduzida diretamente do valor a ser recebido.
 
Outras condições de saída: Não há.

Taxa de
desempenho/performance Não há.

Taxa total de despesas

As despesas pagas pelo fundo representaram
0,2242% do seu patrimônio líquido diário
médio no período que vai de 04/01/2021 a
31/12/2021 . A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade
do fundo.  O quadro com a descrição das
despesas do fundo pode ser encontrado em
www.caixa.gov.br .

 

5.         COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.446.702.120,00 e as 5 espécies
de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:  

Títulos públicos federais 99,84%
Operações compromissadas
lastreadas em títulos
públicos federais

0,15%

 

6.      RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os
fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco
envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.  Nessa escala,
a classificação do fundo é: 3 
 

1 2 3 4 5
 
 
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados
[v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])

 

 
a.         A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de

resultados futuros.
 
b.         Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 59,2123%. No mesmo

período o índice de referência [IMA-B 100%] variou 64,7248%. 
 
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.

 

Menor Risco Maior Risco
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Tabela de Rentabilidade Anual
 

Ano Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [IMA-B

100%]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [IMA-B

100%]
2021 2,8% -1,26% -221,16%
2020 8,52% 6,41% 133,02%
2019 17,04% 22,95% 74,24%
2018 11,4% 13,06% 87,3%
2017 13,02% 12,79% 101,75%

 
 
C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12
meses foi: [vi]

 

Mês [vii] Rentabilidade
(líquida de

despesas, mas
não de

impostos)

Variação
percentual do

índice de
referência [IMA-B

100%]

Desempenho do
fundo como % do

índice de
referência [IMA-B

100%]
1 -0,16% -0,85% 19%
2 -1,39% -1,52% 91,66%
3 0,07% -0,46% -15,36%
4 1,49% 0,65% 228,28%
5 0,53% 1,06% 50,22%
6 -0,32% 0,42% -77,25%
7 -0,18% -0,37% 48,94%
8 -0,04% -1,09% 3,5%
9 0,96% -0,13% -723,61%
10 -1,49% -2,54% 58,65%
11 2,71% 3,47% 78,12%
12 0,85% 0,22% 378,55%

 

 

8.         EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo
abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com
os de investir em outros fundos.
 
a.         Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no

fundo no primeiro dia útil de 2020 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia
útil de 2021 , você poderia resgatar R$ 1.070,89, já deduzidos
impostos no valor de R$ 15,04.

 
        A taxa de ingresso teria custado R$ 0,00. A taxa de saída teria

custado R$ 0,00. O ajuste sobre performance individual teria custado
R$ 0,00.

 

b.         Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração,
a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços
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teriam custado R$ 2,24.

 
9.         SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para
comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento
entre diversos fundos:
 
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha
constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao
ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após  as despesas terem sido
descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:
 

 

Simulação das Despesas [+3
anos]

[+5
anos]

Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade
bruta anual de 10%)

R$
1.331,00

R$
1.610,51

Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS
se mantiver constante)

R$ 7,41 R$ 13,67

Retorno bruto hipotético após dedução das despesas
e do valor do investimento original (antes da
incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou
saída, ou de taxa de performance)

R$ 323,59 R$ 596,84

 
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das
despesas no longo prazo.  Esta simulação pode ser encontrada na lâmina
e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
 
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou
esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui
apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado
exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança
adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas
exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais
eletrônicos

b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico?

O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente
fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo
econômico

c. Há informaçôes que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de
venda?

Não se aplica

 
11.      SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:



23/05/2022 10:02 Consulta Pública de Lâmina de Fundo

https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CPublicaLamina.aspx?PK_PARTIC=142284 6/7

 

a.         Telefone 08007260101
 
b.         Página na rede mundial de computadores www.caixa.gov.br

 

c.         Reclamações: www.caixa.gov.br
 

12.      SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

 

a.         Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 

b.         Serviço de Atendimento ao Cidadão em http://www.cvm.gov.br.

 

 

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do
art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas  FIC, a informação deve ser
dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de
preenchimento, as espécies de
ativos são:Espécie de ativo

Descrição

Títulos públicos federais LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos
federais

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Operações compromissadas
lastreadas em títulos privados

Operações de compra ou venda de ativos pelo
fundo com garantia de recompra ou revenda
pelo vendedor

Ações Ações e certificados de depósito de ações de
companhias abertas

Depósitos a prazo e outros
títulos de instituições financeiras

CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI

Cotas de fundos de investimento
409

Cotas de fundos de investimento regulados
pela Inst. CVM nº 409, de 2004

Outras cotas de fundos de
investimento

Cotas de fundos de investimento regulados
por outras instruções da CVM.

Títulos de crédito privado Debêntures, notas promissórias, commercial
paper, export note, CCB, CPR, WA, NCA, CDA e
CDCA

Derivativos Swaps, opções, operações a termo e operações
no mercado futuro

Investimento no exterior Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações Qualquer aplicação que não possa ser

classificada nas opções anteriores

http://www.cvm.gov.br/
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Fale com a CVM

 

[iv] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[v] Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010,
de 8 de janeiro de 2010.

[vi] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[vii] Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

[viii] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ix] Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e
até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=sac&dest=3

