
1 
 

 

CÂMARA TÉCNICA GESTÃO FINANCEIRA  

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO  

 

 

 

 

INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO COPEL 

NA CONJUNTURA ATUAL 

 

 

 

16/ABRIL/20 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

OS INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO COPEL 

NA CONJUNTURA ATUAL 

 

 

I. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos ocorreu uma recuperação geral dos investimentos, em função da 

evolução do mercado de capitais. Desde então, os participantes da Fundação Copel receberam 

vários comunicados, mensagens eletrônicas e matérias inseridas no site da Fundação, que davam 

destaque aos resultados excepcionais dos investimentos, obtidos graças às estratégias assertivas da 

sua equipe de investimentos. Basta atentar para o tom efusivamente positivo das matérias 

contidas no site da FC em 27/11/2019 e 22/01/2020 

Para lembrar o passado recente, em meados do ano de 2019, a NovAAPC publicou em seu site 

extensa matéria onde faz completo raio x dos investimentos feitos pela Fundação Copel num 

período de dez anos. A conclusão a que nos leva essa matéria - que ainda se encontra disponível 

em nosso site – contrariava o excesso de otimismo que vinha sendo apregoado. Frase de 

interessante efeito diz claramente: “... quando os resultados dos investimentos são bons é porque a equipe de 

investimento foi ágil, criativa e inovadora nas aplicações, mas quando os investimentos experimentam perdas é 

porque o mercado reagiu de forma inesperada e imprevisível ...”. Assim, torna-se fácil trabalhar; o difícil 

consiste em assumir que foram feitas aplicações erráticas ou equivocadas envolvendo capitais de 

grande volume.        

Agora que o mundo inteiro sofre os efeitos de uma pandemia provocada pelo surgimento do 

corona vírus, provocando um efeito devastador na política geral dos investimentos, o otimismo  

natural dos “homens de preto” foi substituído por um absoluto silêncio. O que estará acontecendo 

com os recursos da Fundação? Será que aquelas “estratégias assertivas” evitaram ou ao menos 

atenuaram o impacto da crise? Ou será que elas somente serviam nos momentos de alta do 

mercado. 

II. ANÁLISE DO MOMENTO 

Na ausência de informações a respeito que tragam alguma forma de alívio ou tranquilidade para 

os participantes da Fundação Copel, a NovAAPC retoma seu trabalho de observação e vigilância 

para apresentar uma avaliação preliminar dos investimentos da Fundação Copel no mês de 

março de 2020. Para tanto, foi necessário um árduo trabalho de pesquisa para poder identificar 

os fundos nos quais a Fundação realiza investimentos. 
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Primeiramente, foram tomados como base os resultados de janeiro de 2020 - última informação 

disponível - obtidos no Espaço Transparência do portal da Fundação Copel. A avaliação foi 

realizada em três grandes grupos: i) Fundos de Renda Fixa; ii) Fundos de Renda Variável e iii) 

Fundos Multimercado. A rentabilidade destes fundos para os meses de fevereiro e março foram 

obtidos do site da CVM. Analisando por grupo, os resultados obtidos são os seguintes: 

i) FUNDOS DE RENDA FIXA 

A gestão terceirizada de renda fixa é composta por cinco fundos exclusivos, sendo três fundos 

com risco de crédito privado e dois fundos com risco de mercado cujo índice de referência é o 

índice IMA-B. Estes fundos estão assim distribuídos entre os diversos planos:  

  
  

Fundos Total do 

IMA-B I Bahia IMA-B II Maúa Capitânia CP II Icatú CP III JPG Plano 

Unificado     196,0 69,3   265,3 

Capitalização 302,1 286,8 213,4 90,1 147,0 1.039,4 

Mutualismo 67,6 73,3 185,6 53,7   380,2 

Prosaúde       26,1 44,8 70,9 

Pecúlio        3,0 5,7 8,7 

PGA       5,6 10,1 15,7 

Família 4,7 4,5 6,1 2,0 3,6 20,9 

Total 374,4 364,6 601,1 249,8 211,2   

 

A rentabilidade de todos estes fundos - no primeiro trimestre - foi negativa variando de -10,25% 

do fundo IMA-B II Mauá  a -2,88% do fundo CP III JPG.  

FUNDOS DE 
RF 

Indice de  Posição em Rentabilidade 

Referência 31/01/2020  Jan/2020 Fev e Mar/2020 1º Trimestre 

IMA-B I Bahia IMA - B                  374,0  0,36 -9,70 -9,38 

IMA-B II Maúa IMA - B                  365,0  0,67 -10,85 -10,25 

Capitânia IPCA + 7% aa                  601,0  0,04 -7,03 -6,99 

CP II Icatú IMA - B 5                  250,0  0,83 -4,67 -3,88 

CP III JPG 106% do CDI                  212,0  0,46 -3,33 -2,88 

                  1.802,0        

 

Com relação a estes fundos, dois merecem comentário a parte. O fundo CP III JPG  é 

interessante por ter como índice de referência o CDI que já há mais de dois anos está em níveis 

baixos e em queda, cobra uma taxa de administração de 0,70% ao ano - o CDI acumulado nos 

últimos 12 meses está em torno de 5,4% - e ainda taxa de performance de 20% sobre o que 

exceder 106% do CDI. 

Outro fundo que merece um comentário é o Capitânia. O Comitê de Investimentos aprovou o 

investimento de R$ 136 milhões (4% do PL do Capitalização, 3% do Mutualismo e 1% do 

Unificado), conforme consta da Ata da Reunião do Comitê de Investimentos número 154, 
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realizada em agosto de 2015; o COD referendou o investimento neste fundo na Reunião 

Extraordinária de 21 de agosto de 2015, conforme Ata 230. Na Ata 175 do Comitê de 

Investimentos de 9 de março de 2017, quatro meses depois de iniciado o fundo, há uma menção 

ao aumento da alocação de 3 pontos percentuais (de 4 para 7%) na parcela Capitalização do 

Plano III. Não consta que os membros do Comitê tenham aprovado esta sugestão, nem mesmo 

posteriormente a esta reunião do Comitê de Investimentos, não há registro de aprovação de 

aumento do investimento neste fundo. Consulta ao site da CVM mostra que os aportes realizados 

pela Fundação neste fundo no período 28/11/2016 a 10/02/2020, superam os R$ 570 milhões, 

ou seja, mais de quatro vezes o que foi inicialmente autorizado, sendo de longe o maior 

investimento da Fundação 

ii) FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 

Em janeiro de 2020, a Fundação tinha investidos R$ 748 milhões em cinco fundos de 

investimento, sendo dois deles, fundos exclusivos e três fundos condominiais. Vejamos:  

Unificado Capitalização Mutualismo Familia

Atmos (*) 66,1 94,5 61,9 1,6

FIA II AZ Quest 52,8 75,6 49,5 1,3

FIA I JGP 52,8 75,5 49,4 1,3

Vinci Gás Dividendos (*) 20,0 28,6 18,7 0,5

Bahia Smid Cap (*) 28,8 41,1 26,9 0,7

220,5 315,4 206,4 5,3

(*) Fundos não exclusivos

Planos
FUNDOS RENDA VARIAVEL

 

 

Além dos cinco fundos, tem uma carteira proprietária da qual não foi possível apurar a 

rentabilidade; por tratar-se de uma carteira que tem o Ibovespa como índice de referência, pode-

se avaliar a grosso modo que também deva ter sofrido uma queda com a mesma grandeza e 

magnitude daquela contatada nos fundos da seguinte forma: 

Indice de Posição em

Referência 31/01/2020  Jan 2020 Fev e Mar 20 1º Trimestre

Atmos (*) Ibovespa 224 0,36 -35,79 -34,31

FIA II AZ Quest Ibovespa 179 3,94 -40,79 -38,53

FIA I JGP Ibovespa 179 1,69 -34,77 -33,67

Vinci Gás Divid (*) Ibovespa 68 0 -30,64 -29,46

Bahia Smid Cap (*) Ind Small 98 0,38 -38,12 -37,63

748

(*) Fundos não exclusivos

FUNDOS RENDA VARIÁVEL
Rentabilidade
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iii) FUNDOS MULTIMERCADO 

A carteira de fundos Multimercado é composta por oito fundos. Estes fundos tem em comum o 

CDI como índice de referência, que é o parâmetro acima do qual incorre a cobrança de taxa de 

performance. A taxa de administração da maior parte destes fundos é de 2% ao ano, sendo que 

um deles cobra 0,96% ao ano, mas em compensação a taxa de performance é de 27,5% do que 

exceder o CDI, ao passo que dos demais é de 20%. A alocação dos recursos da Fundação nestes 

fundos em outubro de 2019, último mês em que há a abertura dos fundos por plano, apresentava 

a seguinte composição: 

Capitalização Mutualismo Familia

Kapitalo Zeta   (01/19) 55,9 19,4 0,5

Absolute Alpha Global   (03/19) 36,4 13,0 0,4

Vista Multi      (05/19) 59,4 21,3 0,7

Kadima HV     (06/19) 28,1 9,7 0,3

Zarathustra II   (06/19) 30,0 10,3 0,3

Exploritas Alpha  (07/19) 49,9 17,4 0,5

SPX Nimitz      (09/19) 23,3 7,8 0,3

Canvas Vector   (09/19) 28,6 9,6 0,3

311,6 108,3 3,4

Fundos Multimercado
Planos

 

A rentabilidade destes fundos foi apurada mediante pesquisa no site da CVM, com base em 

poucas informações que foi possível obter junto ao Espaço Transparência - muito pouca por 

sinal - no portal da Fundação. Melhoraria de forma significativa em favor da transparência se a 

gestão da Fundação informasse o CNPJ de todos os fundos em que investe. 

Estes fundos apresentaram resultados díspares; quatro com retorno positivo no trimestre, ainda 

que somente um com resultado expressivo. Dos outros quatro fundos que tiveram retorno 

negativo, três tiveram perdas substanciais sendo que um deles apontou queda assustadora para os 

participantes. Vejamos: 



6 
 

Indice Posição em

de Ref  31/10/19 (*)  Jan 2020 Fev e Mar 20 1º Trimestre

Kapitalo Zeta   (01/19) CDI 75,8 -2,08 -13,47 -15,27

Absolute Alpha Global   (03/19) CDI 49,8 0,73 0,06 0,79

Vista Multi      (05/19) CDI 81,4 -5,42 3,85 -1,79

Kadima HV     (06/19) CDI 38,1 1,28 1,39 2,68

Zarathustra II   (06/19) CDI 40,7 1,95 3,36 5,38

Exploritas Alpha  (07/19) CDI 67,7 -2,06 -43,04 -44,21

SPX Nimitz      (09/19) CDI 31,3 0,14 1,34 1,48

Canvas Vector   (09/19) CDI 38,5 3,37 -14,38 -11,49

423,3

FUNDOS MILTIMERCADOS 
Rentabilidade

(*) Out/19 é o último mês com a abertura dos fundos por plano

 

Estes resultados não chegam a ser surpreendentes, pois a característica destes fundos é a elevada 

volatilidade; por exemplo, o Fundo Kadima é um HV (High Volatility).  

Todavia, cabe questionar  a necessidade de se investir neste tipo de fundo. Um dos argumentos 

utilizados é a necessidade da diversificação, mas não pode ser um forte argumento para 

aplicações em investimentos de alto risco. A diversificação é, antes de tudo a consequência do 

crescimento dos volumes investidos, volumes cada vez maiores levam quase que naturalmente a 

diversificar. Diversificar por diversificar é não apenas perigoso, como muitas vezes 

contraproducente. Ao se referir à “necessidade de se diversificar”  Warren Buffett afirma sempre: 

“Qualquer pessoa quer tenha tanta variedade de títulos.... está seguindo o que eu chamo de ‘Escola de 

Investimentos Noe’, dois de cada. Tais investidores deveriam estar pilotando arcas”. Antes disso, Buffet nos 

recomenda prudência. 

Numa primeira análise, parece que os gestores viram nestes fundos a possibilidade de realizar 

investimentos no exterior, mesmo que isto levasse à perda da imunidade tributária da Fundação.  

A avaliação destes fundos não é trivial; nem mesmo analistas do mercado de capitais com 

titulações de peso são capazes de fazer uma boa avaliação e podem ser induzidos ao erro pelos 

administradores destes fundos e por consultores de investimento. Isto fica muito bem 

caracterizado pela leitura da Ata 1951, do Comitê de Investimentos onde na defesa deste tipo de 

investimento houve a seguinte manifestação: 

                                                           
1
 O texto da Ata 195, onde se afirma: “...dentro da propósito de diversificar nas diversas estratégias...” apresenta 

erros incomuns de redação; atas não podem conter erros prejudiciais à sua interpretação.  
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A perda registrada no Fundo Exploritas Alpha dificilmente será recuperada e quiçá o único 

aspecto “positivo” seja o didático. Outro ensinamento que poderia derivar deste funesto 

investimento talvez seja a humildade. 

Ainda com relação aos Fundos Multimercados, chama a atenção o fato que em 31/10/2019 o 

valor investido era de R$ 423,3 milhões e em 31/01/2020 passou para R$ 525,0 milhões, uma 

variação superior a 24%. O que causa extrema preocupação é que esses fundos não tiveram 

essa rentabilidade e também não consta que novos aportes tenham sido feitos nesta classe de 

fundos entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. 

 

RESUMO, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Esta crise provocada pela pandemia da COVID-19 pode ser o marco para se discutir a 

necessidade da Fundação ter uma Política de Investimentos que traga tanto risco para a carteira. 

O investimento nesses Fundos Multimercado é o exemplo disso, com o agravante que os 

gestores, uma vez aprovada a política, estão dispensados da aprovação dos órgãos colegiados para 

proceder à contratação desses fundos, diferente do que ocorre com o investimento em FIPs.  

Em janeiro deste ano, o Plano III tinha investido R$ 520 milhões em Fundos Multimercado ante 

R$ 155 milhões em FIPs (somando o investimento de Plano Unificado são R$ 300 mihões). É 

um valor muito elevado que não segue nem de longe o rito completo de aprovações do 

investimento em FIPs. 

Uma discussão da Política de Investimentos deve necessariamente objetivar tornar as carteiras 

mais conservadoras, como aliás corresponde aos recursos previdenciários. Sem entrar em 

detalhes técnicos, qualquer observador mais atento percebe que o risco da carteira do Plano III é 

muito elevado, especialmente a parcela Capitalização, que poderia ser comparado a carteiras de 
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“perfil agressivo” de outras entidades congêneres que adotam a modalidade de Perfis de 

Investimento na gestão dos recursos dos participantes ativos. 

Assim, torna-se urgente a implementação de, pelo menos, três perfis de investimento; agressivo, 

moderado e conservador, este último destinado aos participantes que estão próximos à 

aposentadoria e não devem ser submetidos a estes momentos de instabilidade. 

Mesmo na carteira do Mutualismo, não há justificativa plausível para se manter investimentos 

nesses fundos multimercado. Para esta carteira, seria recomendável desmontar estes 

investimentos e alocar todos os recursos em NTN-B de 2055 precificados na curva, aproveitando 

a alta do juro. Esta recomendação pode também ser aplicada na carteira de Capitalização, pois, a 

legislação o permite, e serviria para atenuar a volatilidade em momentos de crise. 

O Diretor Financeiro, possivelmente instado pelo presidente do COD, se manifestou sobre os 

resultados dos investimentos no mês de março, vindo a público com a argumentação que 

despertou a esperança entre os participantes “Confira como a Fundação Copel está enfrentando os 

impactos econômicos causados pela pandemia”. O responsável pelos investimentos da Fundação Copel 

gastou pouco mais de dois minutos em seu pronunciamento. Aos invés de explicar como a 

Fundação estava enfrentando a situação, discorreu sobre rentabilidades passadas. Longe de 

prestar informações relevantes sobre o momento presente, consumiu boa parte do tempo 

enaltecendo mais uma vez a equipe dos “homens de preto”2. Tentou tranquilizar aos aposentados 

ao afirmar que o pagamento dos seus benefícios está “garantido”, contudo, esqueceu de dizer que 

decisões erráticas no início da sua gestão acabaram com o superávit do Plano III  (para saber 

mais sobre isto, recomenda-se a leitura do RELATÓRIO: AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO COPEL NUMA PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO – 

19/AGOSTO/2019 no sitio da NovAAPC)3. 

Aos participantes ativos disse que “nos últimos tempos” tiveram excelente rentabilidade, sem 

dizer que a gestão errática inicial provocou uma queda na rentabilidade dos investimentos que fez 

com que, em 2013, o segmento de renda fixa do Plano III registrasse retorno negativo de 

2,71%, algo nunca antes visto na Fundação. 

                                                           
2
 Nos referimos algumas vezes ao termo “homens de preto”; esta denominação provém de um filme no qual um 

grupo de homens se prestam a monitorar os aliens na Terra; na divulgação do filme a peça publicitária utilizou uma 
fotografia onde homens vestidos de preto se perfilam numa formação padrão, liderados pelo que está em destaque 
no centro da foto. A equipe de investimentos em foto no blog da FC lembra ligeiramente a publicidade do filme.       
3
Ver link:  https://novaapc.com.br/wp-content/uploads/2019/09/NovAAPC-CTGF-C%C3%A2mara-

T%C3%A9cnica-Gest%C3%A3o-Financeira-Relat%C3%B3rio-Avalia%C3%A7%C3%A3o-da-Gest%C3%A3o-

Financeira-da-FC-03set2019-final.pdf 

 

https://novaapc.com.br/wp-content/uploads/2019/09/NovAAPC-CTGF-C%C3%A2mara-T%C3%A9cnica-Gest%C3%A3o-Financeira-Relat%C3%B3rio-Avalia%C3%A7%C3%A3o-da-Gest%C3%A3o-Financeira-da-FC-03set2019-final.pdf
https://novaapc.com.br/wp-content/uploads/2019/09/NovAAPC-CTGF-C%C3%A2mara-T%C3%A9cnica-Gest%C3%A3o-Financeira-Relat%C3%B3rio-Avalia%C3%A7%C3%A3o-da-Gest%C3%A3o-Financeira-da-FC-03set2019-final.pdf
https://novaapc.com.br/wp-content/uploads/2019/09/NovAAPC-CTGF-C%C3%A2mara-T%C3%A9cnica-Gest%C3%A3o-Financeira-Relat%C3%B3rio-Avalia%C3%A7%C3%A3o-da-Gest%C3%A3o-Financeira-da-FC-03set2019-final.pdf
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Desta forma, os participantes continuam sem saber o que a fundação está fazendo para enfrentar 

os impactos adversos da pandemia e nem o tamanho do prejuízo. 

Ao fechamento deste texto, a Fundação Copel publicou o resultado de março de 2020 dos 

planos, sendo que no Plano III Capitalização, a perda de março resultou numa queda do valor da 

quota da ordem de 10,44% no primeiro trimestre. Um resultado muito ruim para os participantes 

que planejavam a aposentadoria. No Plano III Mutualismo a queda foi de 6,45% no primeiro 

trimestre, o que certamente pressionará o déficit, o que não chega a surpreender, pois, parece ser 

a marca do gestor. 

 

CTGF – Câmara Técnica Gestão Financeira 

Curitiba, 16 de abril de 2020. 
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Aprovação pela Diretoria da NovAAPC  

O presente Relatório da Câmara Técnica Gestão Financeira do Núcleo de Observação e 
Vigilância dos Aposentados e Pensionistas da Copel, que avaliou os Investimentos da Fundação Copel 
na Conjuntura Atual, foi considerado aprovado em seu inteiro teor. Assim, fica a Diretoria 
autorizada a utilizar as informações totais ou parciais para serem divulgadas. 
 

 29/04/2020 

 

Diretoria da NovAAPC 

 

Original assinado por:  

João Gualberto Kowalski 
Presidente  
 

 
Original assinado por:  

Carlos Eduardo Felsky 
Vice Presidente  
 

 
Original assinado por:  

Arnaldo José Rigon  
Primeiro Secretário  
 

 
Original assinado por:  

Fernando Fontes Pereira  
Segundo Secretário 
 

 
Original assinado por:  

Odair Domingues dos Santos  
Segundo Tesoureiro 


