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ISBRE-053.2020 
Porto Alegre, 06 de maio de 2020. 

 

 

Ref.: Desempenho dos Investimentos em 2020 
 

Prezado(a) Participante, 

Neste momento de grande instabilidade, entendemos oportuno atualizá-los acerca do desempenho 

dos investimentos no ano de 2020, bem como dos princípios e processos seguidos na gestão dos 

investimentos do ISBRE. 

Inicialmente, gostaríamos de informar o desempenho dos investimentos dos Planos de Benefícios I e 

II em 2019, resultados estes que serão detalhados quando da divulgação do Relatórios Anual.  No ano 

passado, a rentabilidade do Plano I foi de 21,83%, correspondendo a 240,4% da meta atuarial no 

período. A rentabilidade do Plano II foi de 23,71%, correspondendo a 261,2% da meta atuarial 

estabelecida para a parcela de benefícios concedidos e 397,2% da taxa CDI no período. 

Certamente a crise que ora vivenciamos revela-se de grande complexidade, havendo ainda muita 

incerteza em relação à sua extensão e magnitude dos seus efeitos. A adoção de medidas de isolamento 

social para enfrentamento da pandemia da Covid-19 tem gerado efeitos severos sobre a atividade 

econômica e alterações relevantes nas condições de liquidez e solvência dos agentes econômicos. 

Como decorrência, os preços de ativos têm sido significativamente afetados nos diferentes mercados. 

Como já amplamente noticiado pela mídia especializada, a partir do mês de março os ativos de risco 

foram fortemente impactados em virtude da necessidade dos gestores readequarem seus portfólios 

aos parâmetros de risco estabelecidos nos seus mandatos, uma vez que foram surpreendidos pelo 

aumento na amplitude de variação de preços (volatilidade) em magnitude e rapidez sem precedentes, 

o que contribuiu para a ocorrência de situações de disfuncionalidade na formação dos preços de ativos 

na maioria dos mercados. 

No que tange aos investimentos dos Planos de Benefícios I e II, inicialmente é importante salientar, 

como temos enfatizado nas reuniões realizadas para a apresentação do Relatório Anual, que o ISBRE 

faz gestão de recursos previdenciários, representados pelos fluxos de pagamentos de benefícios dos 

planos que administra, que se estendem por longo período de tempo, o que o caracteriza como 

investidor que tem horizonte de investimentos de longo prazo. 

Tal condição torna a gestão dos seus investimentos fundamentalmente diferente daquela aplicável ao 

patrimônio individual de um investidor comum, que, via de regra, toma suas decisões de alocação 

buscando maximizar a relação risco vs. retorno esperado dos seus investimentos olhando apenas o 

lado dos ativos e condicionado pela sua aversão individual a risco. A excessiva sensibilidade a 

resultados imediatos e a ênfase na preservação patrimonial limita sobremaneira o seu horizonte de 
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investimento, comportamento este que é caracterizado na literatura de finanças como típico de 

investidor que apresenta horizonte de investimento de curto prazo. 

Como referido acima, haja em vista a natureza previdenciária e a previsibilidade dos passivos dos 

planos de benefícios que administra, o principal objetivo da gestão de investimentos do ISBRE consiste 

em fazer com que os recursos sob gestão evoluam de modo que possam suportar, numa perspectiva 

intertemporal, os compromissos atuariais assumidos no âmbito de cada plano de benefícios.  

Tendo presente este objetivo, na gestão de investimentos do ISBRE prevalece a opinião de que a 

manutenção da consistência em relação a um objetivo de retorno ao longo do tempo, advém 

primordialmente da disciplina no gerenciamento da alocação estratégica de ativos, conforme 

estabelecido no processo de investimento do ISBRE, que é especificado na sua Política de 

Investimentos e sumariado a seguir. 

O processo de gestão de investimento do ISBRE compreende as etapas de planejamento, execução e 

monitoramento. 

Na etapa de planejamento são identificados e especificados os objetivos e restrições de investimento. 

Os objetivos são expressos em termos de parâmetros de risco e retorno esperado, considerando-se a 

existência de passivos atuariais e o nível de tolerância a risco admitida. As restrições envolvem as 

condições de liquidez e solvência, as características do passivo, os fatores legais e regulatórios, bem 

como as circunstâncias particulares de cada plano. A interação dos objetivos e restrições com as 

expectativas em relação ao comportamento dos ativos em mercado e a tolerância a risco é 

representada na Política de Investimentos por meio da formulação da alocação estratégica de ativos, 

que compreende a participação alvo nas classes de ativos de interesse. 

Na etapa de execução são periodicamente analisadas as condições de mercado e realizadas simulações 

para avaliar o impacto de diferentes cenários de mercado para o resultado dos portfólios em diferentes 

horizontes de tempo. Cabe destacar que a alocação dos portfólios pode diferir intencionalmente e 

temporariamente da alocação estratégica em virtude de alterações nas condições de mercado, o que 

é denominado de alocação tática. A etapa de execução compreende ainda a seleção de ativos e de 

fundos dentro de cada classe, o que é fundamentado por estudos de análise e avaliação 

microeconômica dos ativos e dos fundos de interesse, que no caso do ISBRE, são realizados pelos 

gestores terceirizados e pela gestão interna, respectivamente. 

Na etapa de monitoramento, é realizado o acompanhamento do desempenho dos portfólios em 

termos de risco e retorno esperado, com vistas a avaliar as atuais exposições em relação às 

oportunidades existentes e à Política de Investimentos, a fim de que seja mantida a aderência aos 

objetivos e às restrições estabelecidos. 

Dadas as características da gestão de investimento do ISBRE explicitadas acima, vale ressaltar que as 

decisões de investimento são tomadas partindo-se do pressuposto de que é inevitável que os 

portfólios sejam sensibilizados em momentos de instabilidade dos mercados, situações estas que 

podem advir de choques exógenos ou mesmo de circunstâncias inerentes ao ciclo de negócios das 
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economias capitalistas. No entanto, a ocorrência de eventuais impactos nos portfólios dos planos, 

decorrentes de situações de stress de mercado, são regularmente simulados e discutidos com os 

órgãos de governança do ISBRE, de forma que a exposição a risco dos mesmos se mantenha aderente 

ao nível de tolerância a risco admitida. 

Além de realizar o acompanhamento permanente da exposição dos portfólios a risco de mercado, 

tendo como referência o distanciamento da performance dos investimentos dos planos relativamente 

às respectivas metas atuariais no curto prazo, a gestão de investimentos também leva em 

consideração como métrica de risco nas decisões de alocação, a exposição a risco dos planos em 

relação aos passivos, tendo em vista o entendimento de que estes estão expostos à variação de 

retornos reais de ativos e à variação do poder de compra. Dessa maneira, seguindo as diretrizes 

estabelecidas na Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo, compete à gestão de 

investimentos gerenciar a exposição dos portfólios a estas duas categorias conflitantes de risco, 

considerando os níveis desejados de imunização (proteção) em relação aos passivos e os desvios 

admitidos relativamente à meta atuarial no curto prazo, tendo presente o propósito de manter 

aderência aos níveis de retorno esperado desejados ao longo do tempo.   

Importa enfatizar que os portfólios são estruturados de modo que possam usufruir de três níveis de 

diversificação, condição esta que contribui para sua estabilidade ao longo do tempo, bem como para 

que consigam se beneficiar da recuperação em cenários de retomada dos mercados. O primeiro nível 

de diversificação advém das decisões de macroalocação entre ativos e mercados nas classes de ativos 

de interesse. O segundo nível compreende a diversificação entre estratégias, fatores de risco e estilos 

de gestão dentro de cada classe de ativo. Já o terceiro nível de diversificação decorre da capacidade 

de geração de alfa pelos gestores a partir da seleção de ativos dentro de cada veículo de investimento. 

Conforme referido, sem dúvida, a crise que estamos atravessando se configura como muito grave, a 

julgar pela multiplicidade de choques com potencial de desorganização do ambiente econômico. 

Entretanto, nestes momentos também surgem oportunidades de investimento que usualmente não 

estão disponíveis em condições normais de mercado, sendo imprescindível dispor de um mandato de 

gestão bem definido e de um processo de investimento bem disciplinado para que se consiga tirar 

proveito destas circunstâncias. 

Considerando que permanecem muitas dúvidas quanto à evolução do cenário econômico, ainda 

prevalece elevado o nível de incerteza no que tange ao comportamento de ativos, haja vista a 

insegurança em relação aos seus valuations e a crescente preocupação com eventuais restruturações 

que venham a ocorrer, o que tem mantido os prêmios de risco em patamares elevados nos diferentes 

mercados. A falta de coordenação política colabora para dificultar ainda mais a situação. A dinâmica 

fiscal também é uma incógnita, à medida que há pouca clareza à cerca da extensão e efetividade das 

medidas fiscais, bem como no que se refere ao momento em que se dará a retomada do cumprimento 

das regras de gastos, o que contribui para a redução da confiança com relação à sustentabilidade da 

trajetória do endividamento e, por consequência, no tocante ao patamar em que irá se estabilizar da 

taxa de juros real de longo prazo. 
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Em tais circunstâncias, como já mencionado, o comportamento dos preços dos ativos financeiros 

perde aderência aos fundamentos econômicos, respondendo quase que unicamente a fatores técnicos 

de mercado, sendo os fluxos de ativos em grande medida comandados pela  necessidade dos gestores 

reduzirem a alavancagem, adequarem o risco aos parâmetros estabelecidos, realizarem ajustes táticos 

de posições e honrarem os resgates de clientes. Em vista disso, é desejável que se tenha muita cautela 

nestas ocasiões, para que seja possível avaliar se a situação atual realmente configura uma mudança 

estrutural no padrão de risco e retorno esperado dos ativos ou se trata de um evento de caráter 

transitório. 

Com base no exposto e dadas as características de gestão explicitadas acima, na gestão de 

investimentos do ISBRE prevalece a compreensão de que no atual momento de mercado devam ser 

priorizadas movimentações táticas do portfólio e concentrada maior atenção à análise 

microeconômica dos ativos, em detrimento de alterações relevantes na alocação estratégica do 

portfólio. 

No que diz respeito às movimentações nos portfólios, cabe referir que, no final do ano passado, após 

a aprovação da Política de Investimentos para 2020-24, optamos por antecipar algumas realocações 

importantes nas exposições a risco de mercado dos portfólios dos Planos I e II, tendo em vista o 

patamar de taxas de juros vigente na ocasião, bem como a expectativa em relação à valorização dos 

ativos de renda variável, em conformidade com as alterações nas alocações estratégicas dos Planos 

estabelecidas na referida Política. Assim, no início da segunda quinzena de dezembro, foi realizada a 

redução da exposição a risco dos Planos no segmento de renda fixa marcada a mercado, em cerca de 

25% da contribuição desta classe de ativo para o risco dos portfólios, e o concomitante aumento da 

exposição a risco em renda variável, de modo que a exposição global a risco de mercado teve redução 

de 5% no Plano de Benefícios I e aumento de 7% no Plano de Benefícios II. Considerando que a 

volatilidade da renda variável na ocasião apresentava-se três vezes maior do que a da parcela da renda 

fixa que foi reduzida, a realocação possibilitou a ampliação da posição de caixa em aproximadamente 

30% na ocasião. Nesta ocasião, a alocação em renda variável do Plano I foi mantida próxima a 12% do 

patrimônio e a do Plano II, em torno de 19% do seu patrimônio. 

A partir do final de janeiro deste ano, entretanto, levando em conta a dinâmica de preços e o aumento 

da volatilidade, bem como o surgimento de oportunidades no segmento curto da curva de juros 

nominais, cuja relação risco vs. retorno esperado mostrava-se mais atrativa, foi gradualmente 

transferida parcela do risco ativo (em relação ao benchmark) da renda variável para a posição em juros 

nominais, sendo que, na véspera do carnaval, já havia sido reduzida a posição em renda variável em 

cerca 30% no Plano I e em 16% no Plano II, movimentos estes realizados por meio da utilização de 

estratégias de derivativos. 

No final de fevereiro, em meio ao feriado de carnaval e com os mercados fechados aqui no Brasil, os 

agentes de mercado em nível mundial começaram a reestimar o impacto econômico esperado advindo 

do esforço requerido para evitar a rápida proliferação da então epidemia do coronavírus (lembrando 

que a OMS só decretou a pandemia em 11 de março), ocasião em que se verificou a escalada da 

incerteza e a repentina reprecificação de ativos ao redor do mundo. Em virtude disso, nos primeiros 
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dias de março optamos por reduzir adicionalmente a alocação em renda variável em mais 21% no 

Plano I e em mais 13% no Plano II, também mediante a utilização de estratégias de derivativos. 

No início de abril, após discussão no âmbito do comitê de investimentos, foi realizada realocação dos 

recursos alocados em fundo de índice referenciado no índice de empresas small caps (SMAL11) para 

fundo de índice referenciado no Ibovespa (BOVA11). Na ocasião, a exposição em SMAL11 representava 

aproximadamente 10% da alocação em renda variável do Plano I e 20% da alocação em renda variável 

do Plano II. Tal movimentação foi motivada em virtude do percepção de que as empresas listadas no 

Ibovespa, dado o seu maior porte e resiliência, têm melhor condição de atravessar situações 

inesperadas de stress de liquidez e de crédito e, também, de se beneficiarem num cenário de 

retomada, em relação às empresas de menor capitalização, que se mostram mais suscetíveis a 

alterações no ambiente econômico.  

Além disso, à medida que a liquidez das empresas pertencentes ao Ibovespa se mostra muito superior 

à das empresas que integram o índice de small caps, e que isso também é evidenciado no volume de 

negociação das cotas dos respectivos fundos, tal movimentação contribuiu para que se preservasse a 

agilidade na realocação dos recursos, em conformidade com a intenção já existente de se redirecionar 

os recursos alocados em fundos passivos para fundos de gestão ativa,  o que tem por base o 

entendimento de que no atual momento de mercado é importante dispor de maior seletividade na 

seleção de empresas para compor o portfólio. 

Entendemos que a liquidez de mercado constitui um importante atributo dos ativos, qualidade esta 

que permite resguardar a condição de se proceder a ajustes de posições ou eventuais realocações nos 

portfólios. Nesse sentido, importa mencionar que a exposição a risco de liquidez de mercado dos 

portfólios dos Planos I e II é bem baixa, à medida que em torno de 45% dos ativos dos portfólios dos 

planos pode ser liquidada em até uma semana, cabendo lembrar que nesses portfólios não há 

exposição a ativos de dívida de emissão privada. 

Em relação ao risco de liquidez de financiamento, que decorre de desequilíbrios gerados pelo 

descasamento de fluxo de caixa levando-se em consideração os passivos dos Planos, a situação 

também é muito confortável. No caso do Plano I, cujo fluxo de pagamento de benefícios anuais supera 

o das contribuições em R$ 62 milhões, a posição de recursos em caixa é suficiente para o pagamento 

de aproximadamente três anos de benefícios. No caso do Plano II a situação é ainda mais confortável, 

haja vista que o plano dispõe de fluxo de caixa positivo, em virtude da quase totalidade dos 

participantes ainda se encontrar na fase de acumulação. 

Ademais, o fato de dispor de liquidez neste momento também permite o aproveitamento de 

oportunidades que não estão disponíveis em situações normais de mercado, notadamente a 

ampliação da alocação em títulos públicos federais indexados à inflação, que estão sendo negociados 

com taxas de juros superiores ao mínimo atuarial do Planos. 

No que diz respeito a situação de solvência dos Planos convém informar, com base no último balancete 

disponível, que o Plano de Benefícios I encerrou o mês de março com superávit acumulado de 22,0%, 
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sendo 20,0% relativo à reserva de contingência e 2,0% relativo à reserva especial. Na mesma ocasião, 

o Plano de Benefícios II apresentou superávit acumulado de 0,6%. 

Em termos de desempenho de curto prazo, os Planos I e II acumulam no ano, até 30.04.2020, 

rentabilidade de -4,50% e -8,08%, respectivamente. No mesmo período o IRF-M, que referencia o 

desempenho dos títulos públicos prefixados, acumulou rentabilidade de 2,59%, o IMA-B, que 

referencia o desempenho da carteira de títulos indexados à inflação emitidos pelo governo, 

apresentou rentabilidade de -5,08%, o IMA-B 5+, que referencia o desempenho dos títulos indexados 

à inflação com prazo superior a cinco anos, apresentou rentabilidade de -8,82%, o Índice Ibovespa, 

acumulou rentabilidade de -30,39% e o dólar teve valorização de 34,64% 

Entretanto, quando se observa o desempenho no longo prazo, o resultado é bem diferente. O Plano 

de Benefícios I acumulou nos últimos 20 anos, entre abril de 2002 e abril de 2020, rentabilidade de 

1.160,03%, enquanto a meta atuarial acumulada no mesmo período foi de 656,30%, o que equivale a 

uma rentabilidade média anual de INPC + 8,44% a.a. O Plano de Benefícios II acumulou neste mesmo 

período, que coincide com o seu início, rentabilidade de 1.117,27%, enquanto o CDI acumulado no 

mesmo período foi de 697,27%, o que equivale a uma rentabilidade média anual de INPC + 8,24% a.a. 

Na expectativa de revê-los em breve, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que 

se fizerem necessários. 

Vamos em frente! 

 
Carlos Renato Salami 
Diretor Financeiro e de Investimentos 

 


