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AUTORIZAÇÃO 

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 

Nº.  719/ 2019 

Data: 30/01/2019 

Valor: 

R$ 59.912.34 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: Artigo. 7º, I, b 

Descrição da operação:  BANCO   ITAU  Agência 7890 conta  02920-5 

 

APLICAR no fundo  de investimento ITAU  FOF RPI  FICFIA , CNPJ 08.817.414/0001-10  

 

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato do histórico de rentabilidade 

aceitável do produto ora eleito para investimento, bem como composição da carteira do fundo, que tem por estratégia 

ações de Cias abertas com potencial de valorização. 

 

Administrador, Gestor e Fundo De Investimentos devidamente credenciados e aptos a receberem investimentos. 

 

Cenário base: A mudança de percepção com o cenário de juros americanos, a forte queda do dólar e as indicações de 

uma evolução moderada do nível da atividade doméstica contribuíram para a queda da curva de juros prefixados. As 

taxas atingiram mínimas históricas. A precificação passou a considerar a chance de queda da taxa Selic em 2019. 

 

Apesar das preocupações crescentes com o  cenário Político no âmbito Nacional e internacional o índice Bovespa segue 

apresentando movimento de alta e as perspectivas econômicas para 2019, em que pese certo grau de volatilidade 

indicam que a bolsa de valores seguirá trajetória de alta. 

 

Os cenários quanto às curvas de juros vislumbram a necessidade de balanceamento do patrimônio mesclando os prazos 

de vencimentos dos títulos públicos que compõe as carteiras dos FI.   

 

Fica demonstrando claramente que o segmento de Renda Fixa por si só não será suficiente para que a meta seja 

atingida, exigindo da gestão um avanço no segmento de Renda Variável, o que o produto elencado representa 

oportunidade.   

 

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos. 

 

Segmento de Renda Variável ; Tipo de Ativo Fundos de Renda Variável  enquadrado no  Art. 8º, I, da Res CMN 

3922/10; 

Administrador Itaú-Unibanco S.A , CNPJ  do FI nº. 60.701.190/0001-04 e Gestor Itau . Distr.  Tit. e Val. Mobiliários  

Fundo: ITAU FOF RPI FICFIA , CNPJ 08.817.414/0001-10 
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Osmar Giudice 
Superintendente 

 

 

 

 

Lafaiete Fabio T. de Oliveira 
Pres. Conselho Administrativo 

 

 

Gestor/autorizador: 

 

 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

CPF 029.919.458-26 

CPA-20 ANBIMA (14/04/2018) 

CGRPPS 447 APIMEC (01/05/2020) 

 

Responsável pela liquidação da operação 
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