
 

 

 

Of. FAPA nº 002/2023. 

 

Curitiba, 10 de março de 2023. 

 

Ref.: Ofício Circular nº 2/2023/PREVIC- monitoramento de investimentos-ativos 
financeiros das Lojas Americanas S/A – Processo nº 44011.001219/2023-77 

 

 

Prezado Senhor 

 

Em atenção ao Ofício supramencionado, esta EFPC tem a esclarecer pontualmente o 

que se segue: 

 

1. Posição das carteiras de investimentos [própria e gestão terceirizada 
(fundos abertos e exclusivos)] de todos os ativos financeiros relacionados 
às Lojas Americanas S/A, com o seguinte detalhamento: 
 
Tais informações encontram-se dispostas no arquivo denominado “Planilha Lojas 
Americanas” anexo a este ofício. 

 

2. Detalhar as medidas tomadas pela EFPC em relação aos ativos financeiros 
mencionados (compra, venda e/ou provisionamento, outras) após a 
publicação do fato relevante Americanas S/A, ocorrida em 11/01/2023. 
Qual foi a atuação retrospectiva/prospectiva do ARGR-Administrador 
Responsável pela Gestão de Riscos, e de outros órgãos de controle na 
Fundação, como Conselho Fiscal, Auditoria Interna, área de Conformidade 
e Controles Internos, Comitê de Auditoria (se existir), Comitê de 
Investimentos, Comitê de Riscos e Comitê de Gestão de Riscos em relação 
aos investimentos realizados nos referidos ativos financeiros das Lojas 
Americanas. 
 
 
Após a publicação do fato relevante do dia 11/01/2023, onde as Lojas Americanas 
indicaram inconsistências contábeis no seu balanço de setembro de 2022, o 
ARGR solicitou imediatamente informações ao gestor de investimentos do Plano 
Misto de  Benefícios VINCI PARTNERS e a 4UM  Investimentos gestora de 
investimentos do PGA da FAPA, acerca da exposição dos ativos, os quais 
informaram que tomaram as seguintes providências: 
 
 
 

Sr. José Carlos Sampaio Chedeak 

Diretor de Fiscalização e Monitoramento 

 



 

 

 

Of. FAPA nº 002/2023. 

 

 

VINCI PARTNERS 

• Em 11/jan/2023 a Vinci decidiu reduzir a posição aplicada no fundo da MCVP 
FIC FIA (Moat) em 1/3 para todos os veículos sob sua gestão 
 

• Em 17/jan/2023 a Moat encerrou sua posição em AMER3, deixando de ter 
exposição em Americanas S/A a partir de então 
 

• Em 20/jan/2023 as ações da Americanas S/A deixaram de fazer parte do índice 
Ibovespa, e sua exposição através do BOVA11 foi encerrada a partir de então. 

 

4UM Investimentos 

 

Em relação as ações tomadas pela gestão das estratégias as quais alocamos, 
destacamos que todos informaram que estão trabalhando em revisitar cases de setores 
mais expostos ao ciclo de juros como é o caso de varejo, além de também olhar no 
detalhe demais emissores que utilizam de risco sacado em sua operação. 

 

O fato relevante das Lojas Americanas foi discutido em reunião do Conselho 
Deliberativo, na qual teve as participações dos nossos gestores de investimentos 
VINCI PARTNERS e 4UM Investimentos, bem como da nossa consultoria financeira 
ADITUS, onde avaliamos os impactos nos fundos, considerando as medidas adotadas 
pelos mesmos. 

 

O conteúdo deste Ofício está sendo disponibilizado no site da FAPA para 
conhecimento de todos os participantes e patrocinadora. 

 

A FAPA informa que não faz gestão dos investimentos sendo totalmente terceirizada 
à VINCI PARTNERS e a 4UM Investimentos e, que não possui Comitê de 
Investimentos e Comitê de Auditoria, face ao seu porte. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

Celso Luiz Andretta 

Diretor Presidente 
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