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2 ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

1 - INTRODUÇÃO

2 - METAS

O presente relatório tem por objetivo avaliar a consonância dos resultados apurados no fim do primeiro trimestre de

2003 com o que foi estabelecido na Política de Investimentos da Fundação Real Grandeza, conforme determinado no

artigo 8 do Regulamento anexo à Resolução nº 2.829, do Banco Central do Brasil. Também serão apresentados os custos

com a gestão de recursos neste trimestre.

A - Meta Atuarial

A volatilidade dominou o cenário econômico durante

quase todo o primeiro trimestre de 2003. O ano até

começou bem, com a queda do dólar e do Risco Brasil.

Depois, porém, os mercados (sobretudo o de ações)

passaram a sofrer com as incertezas relacionadas ao início

da guerra dos EUA contra o Iraque, que acabou de

acontecer na segunda metade de março. Além disso, a

resistência da inflação em apresentar quedas mais

significativas e os aumentos de juros promovidos pelo

Banco Central impactaram negativamente os mercados.

Devido a estes fatores e também às variações ainda

elevadas apresentadas pelo IGP-DI, a rentabilidade

dos Investimentos Totais foi um pouco inferior à

meta atuarial definida na Política de Investimentos

(IGP-DI + 6% a.a.).

B - Metas Gerenciais

A rentabilidade da Carteira de Renda Fixa superou a

de seu benchmark no primeiro trimestre de 2003. O

mesmo não aconteceu, porém, com a Carteira de Renda

Variável, cujo desempenho apresentou menos correla-

ção com a performance do Ibovespa. Este fato já era es-

perado devido à estratégia, adotada no trimestre e apro-

vada pelo CIRG (Comitê de Investimentos da Real Gran-

deza), de vender ações que estavam apresentando lucro

em relação ao custo de aquisição corrigido pelo CDI.
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4 - ALOCAÇÃO DAS CLASSES DE ATIVOS

3 – ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO

A alocação dos investimentos nos segmentos defini-

dos pela Resolução 2829 respeitou os limites estabeleci-

dos na Política de Investimentos.

As Carteiras de Renda Fixa e de Renda Variável respeitaram os limites máximos, definidos em relação aos

Investimentos Totais, que foram estabelecidos na Política de Investimentos, como mostram as tabelas a seguir.

B) Renda Variável

A) Renda Fixa



5 - AVALIAÇÃO DE RISCO DOS ATIVOS

6 - CUSTOS COM A GESTÃO DOS RECURSOS

Os custos representaram 0,05% dos Investimentos Totais da FRG.

VaR (Valor em Risco) corresponde à perda máxima esperada de uma carteira ou de um ativo em horizonte de tempo

definido, com intervalo de confiança pré-estabelecido e em condições normais de mercado. Pode ser também interpre-

tado como sendo o nível máximo de risco que se está disposto a assumir.

A tabela a seguir mostra que tanto a Carteira de Renda Fixa como a de Renda Variável respeitaram os limites de VaR

estabelecidos na Política de Investimentos para 2003.

A tabela a seguir apresenta os custos incorridos pela Fundação Real Grandeza, durante o primeiro trimestre de

2003, com a administração dos seus recursos.


