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01/10/20
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FI

CNPJ

CAIXA
CAPITAL
PROTEGIDO
Vencimento
29.388.994
BOLSA DE
de FI
/0001-47
VALORES FIC
MULTIMERCA
DO

INSTITUIÇÃO VALOR ESTIMADO

CEF

DATA

OPERAÇÃO

->

05/10/20

APLICAÇÃO

->

05/10/20

APLICAÇÃO

R$ 7.065.975,44

22/09/20

16/10/2020

Resgate

Conta
Corrrente

Safra

FI

CNPJ

INSTITUIÇÃO

VALOR ESTIMADO

CMN 3922

FI BRASIL IPCA
21.918.896/00
XVI RF CRED PRIV
01-62

CEF

R$ 5.000.000,00

Art. 7, VII, b

FIA CAIXA
INSTITUCIONAL BDR
NÍVEL I

CEF

R$ 2.065.975,44

Art. 9 -A, III

BRADESCO

R$ 2.500.000,00

Art. 7, IV, a

MAUÁ

R$ 500.000,00

Art. 8, III

ITAÚ

R$ 1.000.000,00

Art. 7, IV

17.502.937/00
01-68

APLICAÇÃO
BRADESCO ALOCAÇÃO 28.515.874/00
CONTRIBUIÇÕES
DINÂMICA FIC RF
01-09
PREVIDENCIÁRIAS

->

22/09/20

Safra

->

22/09/20

Safra

R$ 1.500.000,00
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MAUÁ MACRO FIC
FIM

05.903.038/00
01-98

ITAÚ GLOBAL
32.972.925/00
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01-90
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joaoleao@ipmjp.pb.gov.br

Extrato Agosto e Alternativas de Investimentos Safra

De : edmilson alves <edmilson.alves@safra.com.br>
Assunto : Extrato Agosto e Alternativas de Investimentos
Safra

Qua, 09 de Set de 2020 16:14
8 anexos

Para : João Leão <joaoleao@ipmjp.pb.gov.br>,
iannequeiroz@ipmjp.pb.gov.br
Cc : jose venancio <jose.venancio@safra.com.br>,
adriano ribeiro <adriano.ribeiro@safra.com.br>,
tessia araujo <tessia.araujo@safra.com.br>
João,
Conforme falamos, segue o extrato da conta corrente, com o valor de R$ 1.500.000,00 que fôra
transferido para aplicação no Safra, em 10/08/2020. Esclarecemos que, de fato, houve um
problema de comunicação interna e não foi feita a aplicação à época. Nesse sentido, já estamos
tomando todas as providências para que esse fato não ocorra novamente.
Todavia, em que pese isto não elimine o nosso erro, a boa notícia é que o Fundo Safra IMA
Institucional, assim como todo o mercado de Renda Fixa sofreu bastante no mês de ago/20 com
a abertura da curva de juros, e se tivéssemos aplicado no dia 10/08/2020 o valor de R$
1.500.000,00, vocês teriam fechado o mês de agosto/2020 com R$ 1.487.824,76 (compra de
11.331,06231 cotas em 10/08, quando o valor da cota do fundo era de R$ 132,379468,
multiplicado pelo valor da cota do fundo em 31/08/2020, de R$ 131,304967).
Por fim, e conforme falamos, segue em anexo as lâminas dos fundos que recomendamos uma
avaliação para alocação do recurso em conta, com um breve resumo das estratégias.
NA RENDA FIXA:
IML - Fundo IMA Institucional (IMA B Ativo):
O fundo possui gestão ativa visando uma alocação dinâmica nos vértices do IMA B. Nossos
gestores trabalham tanto nos vértices do IMA B (IMA B5 e IMA B5+), quanto na taxas Pré
fixadas mais curtas e inflação, buscando o melhor retorno aos investidores, com o menor risco
envolvido. Esse fundo, embora mais volátil, pode trazer um retorno que supere a meta atuarial
aqui mencionada, até o final do ano, uma vez que as curvas pré fixadas mais longas apresentam
ainda bons prêmios (juros real atual deve ficar próximo de zero, enquanto que as curvas mais
longas estão pagando juros reais entre 3,80% e 4,00% no ano. A diferença é toda margem
existente na curva pré de LP).
O fundo continua com performance acima do seu Bench (IMA B) em todas as
janelas, bem como figuram entre os melhores fundos IMA B's ativos do
mercado.
https://mail.ipmjp.pb.gov.br/h/printmessage?id=22535&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1
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INVESTIMENTO NO EXTERIOR / DIVERSIFICAÇÃO:
SCA - Safra BDR Consumo Americano Ativo (BDR Setor Consumo EUA):
Em linha com o cenário apresentado acima, entendemos que a economia americana deva mostrar
resultados rápidos (e já percebemos essa recuperação), por estarem em um momento bem mais
equilibrado que o Brasil. Aliado a isso, reforçamos que os fundos BDR's, por estarem expostos
a variação cambial, trazem um hedge natural para a carteira global dos RPPS, dado que em
momentos de stress (como por exemplo uma segunda onda da pandemia), o preço do dólar pode
subir, e nesse cenário, o fundo absorveria este ganho.
O ponto de destaque do nosso fundo BDR Consumo Americano é que o gestor faz uma gestão
ativa, tanto na escolha das ações ligadas ao consumo (ações estas que vemos nessa retomada um
potencial maior de ganho quando comparamos com os índices das bolsas americanas), quanto na
exposição cambial, ficando mais ou menos exposto ao câmbio, conforme momento do
mercado, o que tende a trazer ganhos/proteção maiores aos investidores no
médio/longo prazo.
Um bom exemplo de como o fundo pode reduzir a volatilidade da carteira dos
RPPS foi este mês de agosto/2020. O fundo teve uma performance de 16%
no mês, enquanto o IBOVESPA recuou -3,44%.
RENDA VARIÁVEL BRASIL (atenção aos novos fundos enquadrados ao
segmento de RPPS):
CPB - Safra Consumo PB FIC FIA (FUNDO RECÉM ENQUADRADO AO
SEGMENTO DE RPPS):
Fundo com gestão ativa no setor de consumo Brasil (embora na lâmina tenha no nome a sigla
BDR, ele é um fundo ligado ao consumo Brasil. A esse respeito já estamos corrigindo o nome no
regulamento do fundo). O fundo vem tendo performance destacada em 2020,
estando 19,08% nominal acima do IBOVESPA.

Um grande abraço e desde já agradeço a atenção e confiança em nossos serviços.

Edmilson Rogerio Alves
ASSET MANAGEMENT

https://mail.ipmjp.pb.gov.br/h/printmessage?id=22535&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1
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Tel.: +55 (11) 3175-4677

Av. Paulista, 2150
01310-300 / São Paulo, SP

edmilson.alves@safra.com.br

De:
Para:

João Leão <joaoleao@ipmjp.pb.gov.br>
edmilson alves <edmilson.alves@safra.com.br>,

Data:
Assunto:

09/09/2020 09:18
Re: Extratos Agosto - Safra

Bom dia,
83 998037138
Att

De: "edmilson alves" <edmilson.alves@safra.com.br>
Para: "João Leão" <joaoleao@ipmjp.pb.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 9 de setembro de 2020 9:17:31
Assunto: Re: Extratos Agosto - Safra
João,
Você tem um fone para que eu possa contatá-lo?
Abs.
Edmilson Rogerio Alves
ASSET MANAGEMENT
Tel.: +55 (11) 3175-4677

Av. Paulista, 2150
01310-300 / São Paulo, SP

edmilson.alves@safra.com.br

https://mail.ipmjp.pb.gov.br/h/printmessage?id=22535&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1
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De:
Para:

João Leão <joaoleao@ipmjp.pb.gov.br>
edmilson alves <edmilson.alves@safra.com.br>,

Data:

09/09/2020 09:03

Assunto:

Re: Extratos Agosto - Safra

Bom dia,
Edmilson, precisamos do extrato com esse recurso de 1.5MM para fechar a nossa
contabilidade. Figo no aguardo do retorno com o extrato para que possamos
executar as atividades do Instituto, acredito que foi encaminhado para o banco Ofício
por meio de motoboy, verificarei com a superintendência e entro em contato assim
que tiver o retorno.
Agradecido pela atenção dispensada.
Att,

De: "edmilson alves" <edmilson.alves@safra.com.br>
Para: iannequeiroz@ipmjp.pb.gov.br
Cc: "conceicaolacerda" <conceicaolacerda@ipmjp.pb.gov.br>, "gabriel stama"
<gabriel.stama@safra.com.br>, joaoleao@ipmjp.pb.gov.br
Enviadas: Terça-feira, 8 de setembro de 2020 17:24:50
Assunto: Re: Extratos Agosto - Safra
Ianne,
De fato, após sua informação, olhamos a conta e houve uma entrada de R$ 1.500.000,00 no dia
10/08/2020, todavia, não recebemos nenhum e-mail solicitando a aplicação. Caso tenha
encaminhado, por gentileza nos repasse este email pois não recebemos.
A boa notícia é que, por sorte, a estratégia IMA sofreu no mês de agosto/2020, fechando com
rentabilidade negativa no mês e se tivessem aplicado, bem provável que teriam tido rentabilidade
negativa, todavia, preciso que me envie o email da época para verificarmos o que ocorrera.
E para já resolvermos o assunto, peço me enviar o ofício solicitando a aplicação na data atual.
Abs e obrigado pela atenção.
Edmilson Rogerio Alves
https://mail.ipmjp.pb.gov.br/h/printmessage?id=22535&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1
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ASSET MANAGEMENT
Tel.: +55 (11) 3175-4677

Av. Paulista, 2150
01310-300 / São Paulo, SP

edmilson.alves@safra.com.br

De:
Para:

iannequeiroz@ipmjp.pb.gov.br
gabriel stama <gabriel.stama@safra.com.br>, edmilson alves <edmilson.alves@safra.com.br>,

Cc:

joaoleao@ipmjp.pb.gov.br, conceicaolacerda <conceicaolacerda@ipmjp.pb.gov.br>

Data:
08/09/2020 10:15
Assunto:
Re: Extratos Agosto - Safra

Prezados, bom dia.
No início do mês de agosto, fizemos uma aplicação de R$ 1,5 mi no SAFRA IMA
INSTITUCIONAL FIC FI RF. Contudo, esta movimentação não aparece no extrato.
Vocês poderiam verificar se houve algum problema na transação?
Agradeço desde já.
Att.:
Ianne Porfirio de Queiroz
Analista Previdenciário - Economista
FUN-PRE - IPM-JP

De: "gabriel stama" <gabriel.stama@safra.com.br>
Para: joaoleao@ipmjp.pb.gov.br, iannequeiroz@ipmjp.pb.gov.br
Enviadas: Quinta-feira, 3 de setembro de 2020 18:04:07
Assunto: Extratos Agosto - Safra
Prezados, boa tarde.
Segue extratos referente ao mês de agosto em anexo.
Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
https://mail.ipmjp.pb.gov.br/h/printmessage?id=22535&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1
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Atenciosamente,
Safra Asset
GABRIEL STAMA
Passivo de Fundos

Av. Paulista, 2150
01310-300 / São Paulo, SP

gabriel.stama@safra.com.br

Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e, podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer
forma de uso não autorizado de tais informações são proibidas e podem ser ilegais, sujeitando-se o
responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho
ou em razão dele, eximindo as empresas integrantes do Grupo de qualquer responsabilidade por utilização
indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e
eliminá-la imediatamente.
[anexo "mime.png" removido por Edmilson Rogerio Alves/Safra]

Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e, podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer
forma de uso não autorizado de tais informações são proibidas e podem ser ilegais, sujeitando-se o
responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho
ou em razão dele, eximindo as empresas integrantes do Grupo de qualquer responsabilidade por utilização
indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e
eliminá-la imediatamente.

-João Carlos Leão
Gestor do Fundo Previdenciário - IPM-JP
Matrícula n°60.080-6
Contato:(83) 3218-9831 - Ramal 224
(83) 3222-1005 - Ramal 224
[anexo "mime.png" removido por Edmilson Rogerio Alves/Safra][anexo "mime.002.png" removido por
Edmilson Rogerio Alves/Safra]

Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e, podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer
forma de uso não autorizado de tais informações são proibidas e podem ser ilegais, sujeitando-se o
responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho
ou em razão dele, eximindo as empresas integrantes do Grupo de qualquer responsabilidade por utilização
indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e
https://mail.ipmjp.pb.gov.br/h/printmessage?id=22535&tz=America/Argentina/Buenos_Aires&xim=1

Página 6 de 8

Zimbra

16/09/2020 13:44

eliminá-la imediatamente.

-João Carlos Leão
Gestor do Fundo Previdenciário - IPM-JP
Matrícula n°60.080-6
Contato:(83) 3218-9831 - Ramal 224
(83) 3222-1005 - Ramal 224
[anexo "mime.png" removido por Edmilson Rogerio Alves/Safra][anexo "mime.002.png" removido por
Edmilson Rogerio Alves/Safra][anexo "mime.003.png" removido por Edmilson Rogerio Alves/Safra]

Esta mensagem e seus anexos são destinados exclusivamente ao(s) seu(s) destinatário(s) e, podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer
forma de uso não autorizado de tais informações são proibidas e podem ser ilegais, sujeitando-se o
responsável às penalidades cabíveis. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho
ou em razão dele, eximindo as empresas integrantes do Grupo de qualquer responsabilidade por utilização
indevida. Caso não seja o destinatário desta mensagem, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e
eliminá-la imediatamente.
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