




  

Certificad o de  Regu larida de  Previde nc iá rio  - CRP

Comitê de  Inve s time ntos

Ades ão  ao  P ró -Ge s tão

Nível de  Aderênc ia  a o  Pró-Ges tão

Ve nc imen to d a Ce rtifica çã o

Categoria  de Inves tidor

 

Se gundo dispos to na  Ins trução CVM n° 554/2014 e  Porta ria  MP S n° 300 de 03 de  julho de 2015 e  a lte rações , fica  
de finido que  os  Regimes  Próprios  de  Previdê ncia  Socia l clas s ificados  como Inves tidores  Qualificados  deverão 
apresenta r cumula tiva mente :

a) Ce rtificado de  Regularidade  Previdenciá rio - CRP vigente  na  da ta  da  re alizaçã o de ca da  aplicaçã o exclus iva  para 
ta l ca tegoria  de inve s tidor;

b) P ossua  recursos  aplica dos  comprovados  por De mons tra tivo da s  Aplicaçõe s  e  Inves timentos  dos  Recursos  - 
DAIR o montante  de  R$ 10.000.000,00 (dez milhões  de  rea is );

c) Comprove o e fe tivo funcionamento do Comitê de Inves time ntos  e

d) Tenha  aderido ao Programa  de Certificação Ins tituciona l Pró-Ges tão.

Na class ificação como Inves tidor Profiss iona l, fica o RPPS condiciona do as  mesmas  condições  cumula tivas , s endo 
o item "d" como sendo: "te nha  aderido ao P rograma  de Certificação Ins tituciona l Pró-Ges tão e  obtido a  ce rtifica ção 
ins titucional no 4° nível de aderência , ou s eja , Níve l IV de  adesão.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS S ERVIDORES DE ARAPONGAS, no 
momento da  e laboração e  aprovação da Política  de  Inve s timentos  para  o e xercício de 2020 es tá  class ificado como 
Inves tido r Qua lificado s e m Ades ão ao  Pró -Ges tão.

 

 
4        CENÁRIO ECONÔMICO 

4.1       INTERNACIONAL 1° SEMESTRE DE 2019 

EUROP A

De acordo com a  agência  e urope ia de es tatís ticas , Euros ta t, a  economia  da  zona  do euro, compos ta  por 19 países , 
evoluiu 0,4% no primeiro trimes tre  de 2019, em relação a o ante rior, quando ha via  cres cido 0,2% e  1,2% na 
comparação anua l. A melhoria  do resultado ocorreu por conta  de uma ace le raçã o do crescime nto na  Alemanha  e  da  
recuperação té cnica  da  Itá lia . Entre  as  economias  mais  importantes  do bloco econômico, a  da  Alemanha  cre sceu 
0,4%, na  base trimes tra l e  0,7% na a nua l, a  da  França  0,3% e 1,2%, a  da  Itá lia  0,1% e  -0,1% e  da  Es panha  0,7% e  
2,4%, respectivamente .

J á  a  economia do Re ino Unido, membro da  Uniã o Europe ia - UE cres ceu 0,5% no primeiro trimes tre , em relação a o 
ante rior e  1,8% na  comparação a nua l. Quanto ao desemprego na zona do euro, a  taxa ficou em 7,5% em maio. Na  
Alemanha  e le  foi de  3,1% nes se mês , nova  mínima  his tórica e  na  Espanha  14,70% em março.



  

Em junho, os  preços  ao consumidor tiveram alta  de  1,3% na  base  anual, a inda  bem dis tante  da  meta  de  2% do 
Banco Centra l Europeu - BCE, que  em sua  reunião no início de  junho manteve  a  taxa bá s ica  de  juros  em 0% e  a  de  
depós itos  bancários  em -0,4%. No comunicado afirmou que não deverá  a lte rar as  ta xas  a té  o fina l do primeiro 
semes tre  de  2020, na medida  em que  os  riscos  para  o cre scimento econômico da região aumentaram, também por 
conta  das  tensões  comercia is  provocadas  pe los  EUA.

EUA

Foi de  3,1% o crescimento anua lizado da economia  americana  no prime iro trimes tre  de  2019. A despesa  dos  
governos  es taduais  e  municipais , o comércio exterior e  o inves timento em es toques  foram os  principa is  motores  da  
ace le ração ocorrida  nos  primeiros  me ses  do ano. A despes a  dos  consumidores , que  representa  dois  terços  do P IB 
americano, cres ceu a  um ritmo anual de  0,50%, o menor aumento do último ano.

O mercado de  traba lho continuou robus to nes te  ano. Em junho, 224 mil novos  pos tos  de  traba lho não rural foram 
criados , quando o esperado e ram 160 mil. A taxa  de  desemprego, por sua  vez, s ubiu de  3,6% em maio, pa ra  3,7% 
em junho, com maior número de  pes soas  procura ndo emprego. Na comparação anua l, o sa lá rio médio cresceu 
3,1%. 

Importante  des tacar que  a  produtividade  do traba lhador norte -americano melhorou no primeiro trimes tre  de s te  ano, 
avançando 3,6%, o maior ritmo desde  2010. Ainda  em junho, a  inflação do cons umidor subiu 0,1% na  comparação 
com maio e  1,6% na  ba se  anua l. O núcleo, que  exclui os  aumentos  da energia  e  dos  a limentos  subiu 2,1%, já  acima 
da  meta  do FED que  é  de  2%.

Em sua  reunião, e m meados  de  junho, o comitê  de  política  monetá ria  do FED, o banco centra l americano, decidiu 
como e ra  es perado manter a  taxa  bá s ica  de  juros  na  banda  entre  2,25% e  2,50% ao ano. Na  a ta , as  autorida des  do 
FED s inalizaram que  corte s  na  taxa  são pos s íve is  ne s te  ano, já  que  agirão de  forma  a  s us tentar a  expans ão 
econômica .

Qua nto à  "guerra " comercia l iniciada  pe lo governo Trump, o aumento ta rifá rio de  10% para  25% s obre  US$ 200 
bilhões  em produtos  importados  da  China , impos to em maio, gerou re ta liação a  vigorar a  partir de  junho e  a  ameaça  
da  China  de  res tringir a  exportação de  "te rras  ra ras ", um conjunto de  17 e lementos  químicos  utilizados  em 
equipamentos  e le trônicos  de  a lta  te cnologia  e  equipamentos  milita res . Na  última reunião do G-20, no fina l de  junho, 
foi se lada  uma nova  trégua  para  negociação. Por enquanto a China  continua  sendo o maior parce iro comercia l dos  
EUA e  numa  "guerra  come rcia l", as  duas  nações  perdem.

ÁS IA

A economia  chines a  cre sceu 6,2% na  comparação anual, no segundo trimes tre  de s te ano, dentro da  margem 
es tabe lecida  pe lo governo, entre  6% e  6,5%. Mas  foi o ritmo de  cres cimento ma is  lento em quas e três  décadas  e  
ocorreu em plena  "guerra" comercial com os  EUA e  em um contexto de  enfraquecimento da  economia  globa l.

Qua nto ao Japão, o avanço anualizado do P IB no primeiro trimes tre de  2019 foi de  2,2%, embora  a  economia  a inda  
continue  frágil. Mas  foi mais  forte  que  o esperado.

Já  o P IB da  Índia  teve  expans ão anua lizada  de  5,8% no primeiro trimes tre do ano, o que  repres enta  um re trocesso 
de  quas e um ponto em re lação ao trimes tre ante rior e  seu pior crescimento nos  últimos  cinco anos . O que  fez o pa ís  
ser ultrapassado pe la  China  como a  economia com ma ior taxa  de  cre scimento no mundo.

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL

Não teve  gra nde  impacto sobre  o mercado de  renda  fixa , o desenrolar da  "guerra" comercia l entre  EUA e  China . 
Preva leceram os  fundamentos  macroeconômicos  de  um contexto de  infla ção e  taxas  de  juros  muito ba ixas  e  
cre scimento econômico perdendo força . Os  rendimentos  dos  títulos  do governo norte -americano ca íram para  o seu 
menor níve l desde  novembro de  2016, ao passo que  os  emitidos  por governos  da  zona  do euro recuavam pa ra  as  
mínimas , em meio à  expecta tiva  que  o novo pres idente  do BCE, que  va i as sumir va i te r uma pos tura  pró mercado.

Ass im, o rendimento dos  títulos  de  10 anos  emitidos  pe lo gove rno britânico (UK Gilt) pas sou de  0,99%a.a ., no fina l 
do primeiro trimes tre  de  2019, para  0,83% a .a ., no fina l do prime iro semes tre  do ano e o dos  títulos  do gove rno 
a lemão (Bund) de  menos  0,07%a .a ., para  menos  0,32%a.a . J á  os  títulos  de  10 anos  do governo americano 



  

(Treas ury Bonds ) tive ram o s eu rendimento a lterado, no mesmo período, de  2,41%a.a ., pa ra  2,14%a.a . e  os  de  30 
anos  de 2,81%a .a. pa ra  2,55% a o ano.

Por conta  das  taxas  de  juros  a inda muito baixas  e  podendo recuar mais , como no caso dos  EUA, as  bolsas  tive ram 
muito bom desempenho no primeiro semestre . O índice Dax 30 (Alemanha) acumulou a lta  de  18,85% no s emestre , 
enquanto o FTSE 100 (Grã-Bre tanha) ava nçou 10,37% nes se  pe ríodo.

Nos  EUA, as  bols as  volta ram a  atingir níveis  recorde e  índice  S&P  500 apres entou alta  s emestral de  17,35%. Na 
Ás ia , o índice  Shanghai SE Compos ite  (China) subiu 19,44% no s emes tre , enquanto o índice  Nikke i 225 (J apão), 
subiu 8,57% no mesmo período. No mercado de  commoditie s , o petróleo, o principa l produto, te ve va loriza ção de  
quase 24% no semes tre , com a  ofe rta  mais  res tritiva .

4.2       NACIONAL 1° SEMESTRE DE 2019 

A economia  bras ile ira  regis trou contração de 0,2% nos  três  primeiros  meses  de  2019, em re lação ao último 
trimes tre  do ano ante rior. Em re lação a o a no anterior houve  crescimento de  1,2%. Conforme  o IBGE, em valores  
correntes  o PIB somou R$ 1,7 trilhão no pe ríodo. No mesmo nível do PIB do primeiro trimes tre  de 2012. O recuo 
teve  no tombo do inves timento e  na  desace leração adiciona l do cons umo das  famílias , os  maiores  responsáve is . 

Pe lo lado da  ofe rta , a  queda do se tor agropecuário foi de  0,5%, no trimes tre , o se tor indus tria l recuou 0,7% e  o s etor 
de  s erviços  cresceu 0,5%. Pe lo lado da  demanda , o consumo das  família s  cresceu apenas  0,3%, os  inves timentos  
(Formação Bruta  de Capita l Fixo) ca íram 1,7% e  o consumo do governo ava nçou 0,4%. As  exportações , por sua 
ve z, regis tra ram ba ixa  de  1,9% 

EMPREGO E RENDA

De acordo com a Pesquisa  Nacional por Amos tra  de  Domicílios  Contínua (Pnad), do IBGE, a  taxa de desemprego 
no país  foi de  12,3% no trimestre  encerrado em maio, quando no ano ante rior ha via  s ido de  12,7%. O número de  
desempregados  a tingiu quas e 13 milhões  de  pes soas .  O rendimento médio rea l (corrigido pe la  inflação) foi de  R$ 
2.289,00 no trimes tre  de  março a  maio.

SETOR PÚBLICO

Nos  primeiros  cinco meses  de 2019, o s etor público consolidado re gis trou um déficit primário de  R$ 17,5 bilhões , 
s endo que no mesmo período de 2018 ha via  tido um déficit de  R$ 15,2 bilhões . As  despesas  com os  juros  nomina is  
tota lizaram em doze  meses  R$ 384,4 bilhões  (5,52% do PIB). O resultado nomina l, que  inclui o resultado primário 
mais  os  juros  nomina is  foi de ficitário em R$ 484,7 bilhões  em doze  meses  e  a  Dívida  Bruta  do Governo Geral 
(governo federa l, INS S, governos  es tadua is  e  municipa is ) a lca nçou R$ 5,48 trilhões  em maio, ou o equiva lente  a  
78,7% do PIB.

No es forço de reequilíbrio das  contas  públicas , a re forma da  Previdê ncia  foi aprovada em primeiro turno na Câmara 
dos  Deputa dos  e  de verá gera r uma  economia  es timada  a o redor de  900 bilhões , nos  próximos  de z anos . E pa ra  
que o governo pudesse continuar cumprindo com seus  encargos , o Congres so Nacional, em ses são conjunta  
autorizou em meados  de  junho operações  de  cré dito orçamentá rio de R$ 248,9 bilhões , fora  da  regra  de ouro.

INFLAÇÃO

A inflação medida  a tra vés  do Índice  Naciona l de Preços  ao Consumidor Amplo (IPCA), ca lculado pe lo IBGE e que 
abrange  as  famílias  com renda  mensa l entre  um e quarenta  sa lá rios  mínimos  foi de  apenas  0,01% em junho, por 
conta  da queda  dos  preços  dos  alimentos  dos  combus tíveis . Foi a  menor alta  de  preços  desde  novembro 2018. No 
semes tre  o índice acumulou alta  de  2,23 % e  em doze  meses  de 3,37%.

  Já  a  inflação medida pe lo Índice  Naciona l de Preços  ao Consumidor (INPC), também ca lculado pelo IBGE, 
abrangendo famílias  com renda  mensal entre  um e  cinco salários  mínimos , subiu também 0,01% em junho, ante  
0,43% em maio. Ass im, acumulou uma a lta de 2,45% no a no e  de  3,31% em doze  meses .

É importante  lembrarmos  que  o Conse lho Mone tário Nacional fixou em 3,5% a meta  de  inflação pa ra  2022, com 
interva lo de  va riação de 1,5 pontos  pe rcentua l para cima  ou para  ba ixo.



  

J UROS 

Na  última reunião em meados  de junho, o Comitê  de Política  Monetá ria  do Banco Central - Copom manteve  a  taxa  
Se lic em 6,5% a o ano, pela  décima vez e  de forma  unanime . No comunicado pós -reunião, afirmou que  o balanço de  
riscos  para  a inflação e voluiu de forma  favorável, mas  que , nes te  momento, o risco re lacionado à  a genda  de  
re formas , principa lmente  a  da  Previdência , é  preponde rante .

Na  ata  da reunião, o Copom reforçou que a  inflação pode  fica r em torno da  meta em um cenário de  taxa  bás ica  de  
juros  ma is  ba ixa  que  os  a tuais  6,5% ao ano.

CÂMBIO E SETOR EXTERNO 

A taxa  de  câmbio dólar x real, denominada  P-Tax 800, que é  calcula da pe lo Banco Centra l do Bras il, fechou o 
prime iro semes tre  de 2019 cotada  a  R$ 3,8642, acumulando uma lige ira  que da de 0,27% no ano e  a lta  de  0,22% 
em doze  meses . 

Em relação ao Ba lanço de Pagamentos , as  transaçõe s  correntes  acumula ram, em doze  mes es , te rminados  em 
maio, um déficit de  US$ 13,9 bilhões , ou o equiva lente  a  0,75% do PIB. Os  inves timentos  dire tos  no pa ís  (IED) 
tota liza ram US$ 96,6 bilhões  nos  últimos  doze  meses, equiva lentes  a  5,19% do PIB. J á as  re se rvas  internaciona is , 
ao final de  maio, pe lo conceito de liquidez eram de  US$ 386,2.

Quanto à  Ba lança Comercia l, o superá vit no primeiro s emes tre  de  2019 foi de  US$ 27,13 bilhões , 9,6% menor do 
que o regis trado no mes mo período de  2018.

Merece des taque no s etor externo o acordo comercial ce lebra do entre  o Mercos ul e  a  União Europe ia , que  deverá  
propicia r às  exportações  do pa ís  um ganho de  US$ 100 bilhões  a té  2035. O governo es pera  que o Congres so 
bras ile iro s eja  um dos  primeiros  a  aprovar o acordo.

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL

Embora  a  a tivida de  econômica a inda fraca e  a  inflação muito ba ixa te nham des empenhado um pape l decis ivo em 
mante r ba ixas  as  taxas  de  juros  no mercado bras ile iro, a  queda  acentuada no prêmio de  risco no longo prazo 
s ina lizou uma mudança  es trutural na  curva de rendimentos . J á  a  taxa de juros  real, descontada a  inflaçã o caiu pa ra  
o pa tamar de  2%, o menor desde  março de  2013.

As s im, o me lhor desempenho entre os  indicadores  re fe rencia is  dos  fundos  de re nda  fixa  foi o do IDkA 20 (IPCA), 
que acumulou a lta  de  32,70% no semes tre , seguido do IMA-B 5+, com a lta  de  21,12% e  do IMA-B Total com alta  de  
15,21%. A meta  a tuaria l bas eada no IPCA + 6%a.a  acumulou a lta  de  5,18% e  a  com base  no INPC + 6% a.a . a lta  
de  5,41% no mesmo período. 

Nas  tabelas  aba ixo, podemos  cons tata r o des empenho dos principais  indicadores  de  renda fixa  que  re fe renciam os  
fundos  de inves timento dis poníve is  pa ra  os  RPPS.

Para a  bolsa  bras ile ira , a  a lta  no primeiro s emes tre  foi de  14,88%, o melhor des empenho des de  2016 e  de 38,76% 
em doze  meses . No mês  de junho o índice  Bovespa, que  encerrou o s emes tre  aos  100.967 pontos , bate u o recorde  
his tórico duas  ve zes .

As s im como para  a  renda fixa , os  indicadores  macroeconômicos  favoráve is  e  o andamento das  reformas  de ram o 
gás  neces sá rio para  o mercado de ações .

4.3       PERSPECTIVAS 

4.3.1 INTERNACIONAL - 2° SEMESTRE DE 2019

Para o Fundo Mone tá rio Internaciona l - FMI, o cres cimento globa l s erá  de 3,2% nes te  ano, com as  economias  
avançadas  evoluindo 1,9% e as  emergentes  e  dos  país es  em des envolvimento 4,1%. Novas  tensões  comercias  e  
diminuição no ritmo dos  inves timentos  representam ameaças  que podem reduzir e sses  números  e  aumentar a  
avers ão ao ris co, que  exporia as  vulnera bilidades  fina nceiras  acumuladas  nes se s  últimos  anos  de ba ixas  taxas  de  
juros  e  de  cres cente  endividamento.



  

Para o diretor-gerente  inte rino do FMI, David Lipton, os  bancos  centrais  precisa m e s tar prontos  para  res ponder com 
ma is  força  a  uma desace le ração da e conomia globa l e  apontou que  o ritmo lento de  e xpa nsão que tem s ido 
ve rificado a ume nta a  preocupaçã o de  que  uma respos ta  possa  se r nece ssá ria .

EUROP A

Em re lação à  zona  do euro, o FMI, conforme relatório publicado em 23 de  julho último te m a  expectativa  de um 
cres cimento de  1,3% em 2019 e  de  1,6% em 2020. A ins tituição e ntende  que  a  região enfrenta  crescentes  ris cos  
de vidos  às  tensões  comerciais , ao Brexit e  à  Itá lia  com os  s eus  problemas  fiscais  e  apoia  os  planos  do Banco 
Centra l Europeu - BCE de oferecer mais  es tímulo, mantendo uma política  mone tá ria  expans ionis ta . Para  a  
economis ta -che fe  da  Organização para  a  Cooperaçã o e  o Desenvolvimento Econômico - OCDE a  Europa  não e s tá  
pre para da para  um choque  econômico e  precisa  urgentemente  abrir os  cofres  públicos  para e s timular o 
cres cimento. Pa ra  o BCE, a  economia  da  zona  do euro deverá cres cer 1,2% ne s te  ano e  1,4% em 2020. 

Para a  economia  a le mã, que  deve te r encolhido no se gundo trimes tre  des te  ano, o FMI previu crescimento de 0,7% 
em 2019 e  1,7% em 2020. Para a  economia  francesa es timou um crescimento de  1,3%, es te  a no e  de  1,4% no 
próximo. Para  a  ita liana, 0,1% e 0,8% e  para a  espanhola  2,3% e  1,9%, respectivamente.

Para o Re ino Unido es tima  um crescimento de  1,3% nes te  ano e  de 1,4% no próximo. Para a  Rúss ia , país  
emergente do continente  e uropeu, o FMI projetou a  a lta  do PIB e m 1,2% em 2019 e  de 1,9% em 2020.

EUA

O Fundo Monetá rio Internaciona l acredita  que  a  economia  americana  crescerá  2,6% em 2019 e  1,9% em 2020. 
Dados  do mês  de  junho mos tram que  os  cons umidores  aumenta ram os  s eus  gas tos  nes se mês  e  que  as  fábricas  
elevaram a produção, o que  sugere  que  a  economia  dos  EUA es tá  fecha ndo um segundo trimestre  sólido, a pesa r 
da s  te nsões  exte rnas . Ape sar do pa nora ma geral sólido, os  riscos  crescentes  pa ra o crescimento mundial e  as  
tens ões  comercia is  s ão as  principa is  pre ocupaçõe s  do FED, que  parece  e s ta r pronto para corta r a s  ta xas  de  juros  
na  s ua próxima reunião, no fina l de s te  mês  de julho. Em recente  dis curso, o pres ide nte  da  ins tituição, Jerome 
Powe ll a lertou s obre  a  pos s ibilidade  do corte  dos  juros  agora, ao des tacar que a s  perspectivas  de  inflaçã o rondam 
níve is  his toricamente  ba ixos .

O deba te  agora nos  EUA se concentra  no tamanho do primeiro movimento de  redução dos  juros .

 

ÁSIA

Para a  China , o FMI previu uma evolução do P IB de  6,2%, em 2019 e  de  6,0% em 2020. O fa to é  que  o cres cimento 
econômico da  China  desacelerou a o ritmo mais  lento em décadas , enfraquecido pela  "gue rra " comercial com os  
EUA e pe la  hes itação das  empresas  em faze r grande s  inves timentos , apesar dos  es tímulos  do gove rno. No entanto, 
pa ra especialis ta s  na  economia  chines a , is so não deve levar a  conclusõe s  apres sa das .

A e conomia  da  China  é  hoje  totalmente  difere nte  em esca la  e  em capacidade  de  recuperação do que no início da 
dé cada  de  90. O crescimento do PIB e m 2018 foi equiva lente  a o tamanho da economia  aus traliana, por exemplo. A 
economia  chinesa , a  segunda  maior do mundo, a inda é  a  maior fonte  do crescimento mundial. Parece  que os  
ve rda de iros  problemas  do pa ís  são de  origem domés tica , especia lmente  o preço incha do das  res idê ncias , a s  
famílias  sobrecarregada s  de emprés timos , a lém da  dívida  em exces so dos  gove rnos  provinciais  e  municipa is .

Em re lação ao J apão, o FMI es timou um crescimento de  0,9% e m 2019 e  de  0,4% em 2020. Lá ta lvez um novo 
afrouxame nto monetá rio se ja  ne ces sá rio, na  medida em que a  inflaçã o de  junho a tingiu a  mínima de 2 anos . Para  a  
Índia  es timou um crescimento de  7,0% nes te  a no e  de  7,2% no próximo.

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL

Em março último a  China vende u a  maior qua ntidade  de títulos  do Tesouro americano em dois  a nos , o que  elevou 
as  preocupaçõe s  de  que o pa ís  pos sa usa r a  sua  pos ição de maior credor e xte rno dos  EUA como arma na  "guerra" 
comercia l que  os  país es  travam desde  o ano pas sado e  a ba lar o mercado internaciona l de  renda fixa . 



  

Dos US$ 1,2 trilhã o em títulos  americanos  que detêm, a  China  ve nde u naque le  mês  cerca de  US$ 20 bilhões . 
Entretanto, acredita -se  que  dificilmente  e la  irá  usa r es se  trunfo, na  "gue rra " comercial, pois  uma  de svaloriza ção dos  
papé is  também s ignifica ria  perdas  em s ua própria carte ira . A grande  quantida de de  títulos  dos  EUA nas  mãos  dos  
chines es  refle te  na  prá tica  o des equilíbrio comercia l com os  EUA, na  medida  em que a  China  compra os  papé is  
com os  dóla res  provenientes  das  exportações .

Na  medida em que  o mercado internaciona l veio acreditando que o FED deverá  promover um corte nas  taxas  de  
juros , os  títulos  emitidos  pe lo Tes ouro americano tive ram o maior aumento nos  s eus  preços  desde a  crise  de  2008. 
Ba ixas  taxas  de  juros , pe lo que e s tá  e ntendendo o mercado, pode rão s er a inda  mais  ba ixas . E por um longo tempo. 
Se ja  porque  os  reduzidos  índices  de  inflação globa l devam permanece r as s im por conta  de  mudanças  e s trutura is  na  
formação dos  preços  ou por conta  da  a tividade  econômica  ma is  fraca  à  frente , quando ocorre  a  inve rsão na  curva 
de  juros , é  um alívio pens ar em taxas  de  juros  cadentes  em um mundo em que  a  dívida  global continua  aumenta ndo 
e  se  aproxima  dos  US$ 250 trilhões  ou o equiva lente  a  317% do PIB mundial.

Pa ra a s  bols as  internaciona is , que a nte s  tinham a  perspectiva  de  norma lização das  políticas  monetá rias , o que  não 
ocorreu e  com as  cre s centes  tensões  comercia is , o cená rio pa recia bas ta nte  ince rto e  adve rs o. Agora , com a  
pers pectiva  de  redução dos  juros  mundo a fora  e do s eu re flexo no es tímulo ao consumo e  também devido ao 
re sultado das  empres as , o cenário indica  uma  continuidade  do movimento de  a lta . Que pa rece  que re r durar ma is  
um tempo. Uma normalização das  re lações EUA x China  poderã o influenciar a inda  ma is  favorave lmente .

4.3.2 NACIONAL - 2° SEMESTRE DE 2019

ATIVIDADE ECONÔMICA E EMPREGO

Para o FMI, o PIB do Bras il irá  cre scer 0,8% em 2019 e  2,4% em 2020. Pa ra  o Banco Ce ntra l, conforme o último 
re la tório Trimes tra l de  Inflação, o cres cimento do PIB deve rá  se r de  0,8% em 2019 e  de  2,2% em 2020.

A reforma  da previdê ncia , pa ra  que o pa ís  volte  a  cre scer é  indis pe ns áve l e  s ua  não aprovação se ria  um des as tre , 
no e ntanto, e la  s ozinha  não le va rá  a  uma ace leração s ignifica tiva  do crescimento, de  acordo com vá rios  
economis tas . Os a vanços  de  medias  que s implifique m o sis tema  tributá rio, me lhorem o ambiente  de  ne gócios  e  
aumentem a  previs ibilidade  no país  s ão fundamentais  pa ra  um cres cimento mais robus to, a inda  ma is  em uma 
s ituação em que  o governo não te rá  recursos  pa ra  inves tir. P a ra Luiz Fe rnando Figueiredo, ex-dire tor de  Política  
Mone tá ria  do Banco Centra l o Copom não tem tempo a  pe rde r e  deve ria  cortar a  taxa  S e lic em 0,5 pontos  
percentual a inda  em julho. 

Pa ra a  média  dos  economis tas  que militam no mercado finance iro, conforme  a  pes quisa  conduzida  pelo Banco 
Centra l e  divulgada a través  do Rela tório Focus , em s ua  edição de  19 de  julho, a  expe cta tiva  de  cre s cime nto do 
Bras il é  de  0,82% em 2019 e  de  2,10% em 2020.

SETOR PÚBLICO

De acordo com o bole tim Prisma  Fisca l de  julho, divulgado pe la  Secre tária  de  Política  Econômica  do Minis té rio da  
Fa ze nda, a  mediana de  previs ões  pa ra  o dé ficit fiscal des te  ano pas s ou de  R$ 105,91 bilhões  em junho, pa ra  R$ 
105,94 bilhões  nes te  mês . A es timativa , no enta nto, continuou bem aba ixo da  meta  fiscal pa ra  2019, que é  de  um 
déficit primário de  R$ 139 bilhões .  Pa ra  2020, a  e s tima tiva  Prisma  é  de  um dé ficit primário de  R$ 76,15 bilhões , 
quando a  meta  fiscal embutida  na  LDO é  de  R$ 124,10 bilhões . 

Também pa ra  o a jus te  fisca l que  se rá  necess ário, s ó a  reforma  da  Previdê ncia  não bas ta . Segundo a  agê ncia  de  
ra ting Fitch, a  reforma  da  P re vidência  é  decis iva  para  o equilíbrio fiscal bras ile iro, mas  nã o é s uficiente pa ra  
e s tabilizar o endividamento cres cente  ou leva r a uma  revisão pos itiva  do ra ting do Bras il. Pa ra  o economis ta  Afonso 
Ce lso Pas tore  a re forma previdenciá ria  é  es sencia l pa ra  reduzir os  riscos  fis ca is  e  pe rmitir que  os  empres ários  
voltem a  inves tir, mas  não é  suficiente . Para  inverte r a  tendência  de  queda  da  re nda  pe r capita , o Bras il precis a 
aumenta r s ua  produtividade . 

Quanto à  reforma fiscal, e mbora  a inda  e s te ja  em fase  do leva ntamento de  propos ta s  na  Câmara  dos  Deputa dos , e la  
já  e s tá  em tramitação no Senado e  acredita -s e  que após  o andamento da  re forma da  Pre vidência , e la  s erá  a  bola  
da  vez.

INFLAÇÃO



  

Conforme o último Rela tório Focus , o mercado finance iro es tima que  a  inflação de  2019, medida  através  do IPCA 
se rá  de  3,77% e  de  3,90% a  de  2020. Para  o Banco Centra l, a través  do último Rela tório Trimes tral de  Inflação, e la  
se rá  de  3,6 0% nes te ano, portanto, aba ixo do centro da  meta que é  de  4,25%. P ara  2020 es timou a  variação do 
IPCA em 3,70%, para  o centro da  meta  de  4%. As  projeções  apre sentadas  embutem o entendimento de  que  o 
proces so de  reformas  e s truturais , como as  fisca is  e  creditícias , contribui pa ra  a redução gradual da  taxa de  juros  
es trutura l. 

J UROS

Para  o mercado financeiro, e s te  a no irá  te rminar com a  taxa  Selic em 5,50% ao a no e  no próximo em 5,75% ao ano. 
Para  o Copom, conforme  o comunicado da  última reunião, a  conjuntura  econômica  pres creve  política  monetária 
es timulativa , ou s e ja , com taxas  de  juros  aba ixo da  taxa  es trutura l.

Para  o economista  e  ex-pres idente  do Banco Centra l, Afons o Celso Pas tore , o a tua l ambiente  de  depress ão 
econômica , a  a usência  de risco inflacionário e  a  aprovação da  re forma da  Previdência  em primeiro turno já  criam 
uma s ituação propícia para  que  a taxa Se lic caia  a a té  5% ao ano no fina l do ano, com a  reforma aprovada  é  cla ro. 
Conforme o minis tro Paulo Guedes , se  não houver te to para  os  gas tos  públicos  os  juros  poderão subir para  o 
pa tamar de  10%, 15% ao ano, fa cilmente .

Importante  des tacar que  o pres idente  da  República já  as s inou projeto de  le i que  s erá  enviado ao Congre sso 
Nacional pa ra  e s tabelece r a  autonomia  formal do Banco Centra l do Bras il.

CÂMBIO E SETOR EXTERNO

O último Rela tório Focus  reve lou que  o mercado financeiro e spe ra  que  o dólar e s te ja  cotado a  R$ 3,75 no fina l de  
2019 e  a  R$ 3,80 no fina l de 2020. Em relação à  Ba lança  Comercial, o Rela tório Focus  e s tima um superávit de  US$ 
51 bilhões  em 2019 e  de  US$ 46,50 bilhões  em 2020.  Para  o déficit em transações  correntes , o mercado o e s tima 
em US$ 23 bilhões  em 2019 e  em US$ 32,8 bilhões  em 2020. E fina lmente  pa ra  o Inves timento Es trangeiro Dire to - 
IED, a  es tima tiva é  de  um ingresso de  US$ 85 bilhões  nes te  ano e  de  US$ 84,20 no próximo. 

Importante  des tacar novamente  o acordo comercia l entre  o Mercosul e  a União Europe ia . Se gundo es timativa s  do 
Minis té rio da  Economia e le  representará  um incremento do PIB bras ile iro de US$ 87,5 bilhões  em 15 anos , pode ndo 
chega r a  US$ 125 bilhões  se  cons ideradas  a  redução das  barre iras  não-ta rifá rias  e  o incremento e sperado na  
produtividade  tota l dos  fa tores  de produção. O aumento de  investimentos  no Bra sil no mes mo pe ríodo será  da  
ordem de  US$ 113 bilhões . Com re lação ao comércio bila te ra l, as  exportações  do pa ís  para a  União Europeia  
apresenta rão quas e  US$ 100 bilhões  de  ganhos a té  2035.

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL

É também re levante  des tacarmos  que , se  por um lado são animadoras  a s  perspectivas  de  redução da  taxa  Selic, 
por outro lado, o mercado sempre  cos tuma  antecipar e sses  movimentos  de  forma a  e sgotar ou diminuir bas tante  a  
pos sibilidade  de ganhos  após  os  fa tos . Na verda de , em te rmos  his tóricos , os  juros  para  o inves tidor nunca  
es tiveram tão ba ixos  no Bras il, em termos nominais . Pass amos  as s im, daqui pra frente, a  navega r por mare s  
des conhecidos  em que  de  fa to, uma profunda  trans formação da es trutura  a te rmo das  taxas  de  juros  possa  e s ta r 
em curso.

Com as  taxas  de juros  já  em patamares  muito ba ixos  e  com a  perspectiva  de  futuras  quedas , pe las  razões  já 
enumeradas , torna -se  a inda  mais  sedutor o inves timento em a tivos  de  renda  variáve l, como as  ações , 
principa lmente  pe la  potencia lidade dos  ganhos que  podem ge rar. Prevalecendo o espírito re formis ta, o Congres so 
Nacional do Bra s il em muito pode  acabar colaborando pa ra  a  apreciação dos  a tivos  de maior risco, principa lmente  
se  for levada  a cabo uma reforma tributária  que  racionalize , s implifique  e  a té  reduza  a  carga  tributária  que  incide  
sobre as  empresas  de  capita l abe rto e  que  têm suas  ações  negociadas  em bolsa . Lucros  maiores  s ignificam 
dividendos  maiores  e em se  aumentando o re torno dos  acionis tas , acabam subindo os  preços  da s  ações .

Como dis s emos em ediçõe s  anteriores , merece  também es pecia l a te nção o inves timento em fundos  imobiliá rios , 
embora s e jam poucos  os  dis poníve is  para  os  RPPS. A indús tria  des ses  fundos vem apres entando desempenho 
des tacado, por conta  das  taxas  de  juros  em recorde de  ba ixa e  com a avidez dos  inves tidores  de varejo, sobre tudo 
os  com o perfil rentis ta .

 



  

4.4       EXPECTATIVAS DE MERCADO 

Índice s  (Median a  Agregado) 2019 2020

IPCA (%) 3,44 3,80

INPC (%) 2,68 3,92

IGP-M (%) 5,09 4,06

Taxa  de  Câmbio (R$/US$) 3,95 3,90

Meta  Taxa  Se lic (%a.a.) 5,00 5,00

Inves timentos  Dire to no Pa ís  (US$ 
bilhões)

85,00 85,00

Dívida  Líquida  do Se tor Público (% do 
PIB)

56,05 58,00

PIB (% do crescimento) 0,87 2,00

Produção Industria l (% do 
crescimento)

-0,53 2,29

Balança  comercia l (US$ Bilhões ) 51,95 48,10

https ://www.bcb.gov.br/content/focus/focus /R20190920.pdf (2019.09_20)

 

 
5        ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Na aplicação dos  recursos , os  res pons áve is  pe la ges tão do RP PS devem observa r os  limite s  es ta be lecidos  por e s ta  
Política  de  Inves time ntos  e pela  Res oluçã o CMN nº 3.922/2010.

A es tra tégia  de  a loca ção pa ra  os  próximos  cinco anos , leva  em cons ideração não somente  o cenário 
macroeconômico como também as  especificidades  da  es tra tégia  de finida  pe lo re sulta do da  aná lis e do fluxo de  ca ixa  
a tuaria l e  a s  projeções  futuras  de  dé ficit e /ou superávit.



  

Aloca çã o  Es tra tégic a  pa ra  o  e xerc íc io  de  2020
    

Es tra tégia  d e Alo caçã o - Po lítica  d e  In ves timen to  
d e 2020

Se gm en to Tipo  d e  Ativo
Limite  da 

Res o lu ção 
CMN %

 Limite  In ferior 
(%)

Es tra té gia  
Alvo (%)

Limite  
Su perior (%)

Rend a 
Fixa

7º I a  - Títulos  do Tesouro Naciona l SELIC 100,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º I b - FI 100% Títulos  TN 100,00%  20,00% 30,00% 90,00%

7º I c - FI Ref em Índice de  RF, 100% TP 100,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º II - Ope r. compromissadas  em TP  TN 5,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º III a  - FI Refere nciados  RF 60,00%  0,00% 10,00% 60,00%

7º III b - FI de  Índices  Referenciado RF 60,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º IV a  - FI de Re nda Fixa 40,00%  0,00% 30,00% 40,00%

7º IV b - FI de Índices  Re nda  Fixa 40,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º V b - Letra s  Imobiliárias  Garantidas 20,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º VI a  - Certifica dos de  Dep. Bancários 15,00%  0,00% 0,00% 15,00%

7º VI b - Poupa nça 15,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º VII a  - FI em Dire itos  Creditórios  - s ênior 5,00%  0,00% 0,00% 0,00%

7º VII b - FI Renda Fixa  "Cré dito Privado" 5,00%  0,00% 0,00% 5,00%

7º VII c - FI de  Debêntures  Infrae s trutura 5,00%  0,00% 0,00% 5,00%

 Limite  de Re nda Fixa  100,00%  20,00% 70,00% 215,00%

       

Rend a 
Va riáve l

8º I a  - FI Ref em Renda  Variável 30,00%  0,00% 2,00% 10,00%

8º I b - FI de  Índices  Ref Renda Variáve l 30,00%  0,00% 2,00% 10,00%

8º II a  - FI em Ações 20,00%  0,00% 11,00% 20,00%

8º II b - FI em Índices  de Ações 20,00%  0,00% 0,00% 0,00%

Art. 8º, III - FI Multimerca do 10,00%  0,00% 5,00% 10,00%

8º IV a  - FI em Participações 5,00%  0,00% 1,00% 5,00%

8º IV b - FI Imobiliá rio 5,00%  0,00% 5,00% 5,00%

8º IV c - Ações  - Merca do de  Acesso 5,00%  0,00% 0,00% 0,00%

 Limite  de Re nda Variável - Art. 8º, § 1° 30,00%  0,00% 26,00% 60,00%

       

Exterior

9º A I - Re nda  Fixa  - Dívida  Externa 10,00%  0,00% 0,00% 0,00%

9º A II - Constituídos no Bras il 10,00%  0,00% 0,00% 0,00%

9º A III - Ações  - BDR Níve l I 10,00%  0,00% 400% 10,00%

 Limite  de Inves tim en tos  no  Exterior 10,00%  0,00% 4,00% 10,00%



  

Alocação Es tra tégic a para  os  p róximos  5 anos

    
Es tra tégia  de Alocação - Política  de  

Inves timen to de 2020

Segm en to Tipo  de  Ativo
Limite  da 

Res olução  CMN 
%

 Lim ite  In fe rio r 
(%)

Limite  S upe rio r 
(%)

Renda  Fixa

7º I a  - Títulos  do Tesouro Naciona l SELIC 100,00%  0,00% 0,00%

7º I b - FI 100% Títulos  TN 100,00%  20,00% 90,00%

7º I c - FI Ref em Índice  de  RF, 100% TP 100,00%  0,00% 0,00%

7º II - Oper. compromiss adas  em títulos  TN 5,00%  0,00% 0,00%

7º III a  - FI Re ferenciados  RF 60,00%  0,00% 60,00%

7º III b - FI de  Índices  Re fe renciado RF 60,00%  0,00% 0,00%

7º IV a  - FI de Renda Fixa 40,00%  10,00% 40,00%

7º IV b - FI de Índices Renda Fixa 40,00%  0,00% 0,00%

7º V b - Le tras  Imobiliá rias  Ga rantidas 20,00%  0,00% 0,00%

7º VI a  - Certificados  de  Dep. Bancários 15,00%  0,00% 15,00%

7º VI b - Poupança 15,00%  0,00% 0,00%

7º VII a  - FI em Dire itos  Creditórios  - s ênior 5,00%  0,00% 0,00%

7º VII b - FI Renda  Fixa  "Crédito Privado" 5,00%  0,00% 5,00%

7º VII c - FI de  Debêntures  Infraes trutura 5,00%  0,00% 5,00%

 Lim ite  de  Renda Fixa  100,00%  30,00% 215,00%

      

Renda 
Va riável

8º I a  - FI Refe renciados  em Renda  Variável 30,00%  0,00% 0,00%

8º I b - FI de  Índices  Ref em Renda Variável 30,00%  0,00% 0,00%

8º II a  - FI em Ações 20,00%  0,00% 20,00%

8º II b - FI em Índices  de Ações 20,00%  0,00% 0,00%

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 10,00%  0,00% 10,00%

8º IV a  - FI em P articipações 5,00%  0,00% 5,00%

8º IV b - FI Imobiliário 5,00%  0,00% 5,00%

8º IV c - Ações  - Mercado de Acesso 5,00%  0,00% 0,00%

 Lim ite  de  Renda Va riável - Art. 8º, § 1° 30,00%  0,00% 40,00%

      

Exterior

9º A I - Renda Fixa - Dívida  Exte rna 10,00%  0,00% 0,00%

9º A II - Constituídos  no Bras il 10,00%  0,00% 0,00%

9º A III - Ações  - BDR Nível I 10,00%  0,00% 5,00%

 Lim ite  de  Inves timento s  no  Exterior 10,00%  0,00% 5,00%

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAP ONGAS 
cons idera  os  limite s  apres entados  no re sultado do es tudo técnico e laborado através  a s  re se rvas  técnicas  a tuariais  
(a tivos ) e  as  res ervas  ma temáticas  (pas sivo) proje tada s pelo cálculo a tua ria l o que  pode  exigir maior flexibilidade  



  

nos  níve is  de liquidez da carte ira. Foram observados , também, a  compatibilidade  dos  a tivos  inves tidos  com os  
prazo e  taxas  das  obrigações  presentes  e  futuras  do regime.

5.1      SEGMENTO DE RENDA FIXA 

Obedecendo os  limites  pe rmitidos  pe la  Res olução CMN n° 3922/2010, propõe-se  adotar o limite  de  máxim o de  
215,00% (Duzento s  e  q uinze por cen to) dos  inves timen to s  financeiros  do  RPPS, no s eg mento de  ren da  fixa .

A negociação de títulos  e  va lores  mobiliá rios  no mercado secundário (compra/venda  de títulos  públicos ) obedecerá 
ao dispos to, Art. 7º, inciso I, a línea  "a " da  Resolução CMN n° 3.922/2010, e  deve rão s er comercia lizados  a través  de  
plata forma e letrônica  e  regis trados  no Sis tema Especial de Liquidação e  de  Cus tódia  (SELIC), não sendo pe rmitidas  
compras  de  títulos  com pagamento de  cupom com taxa  infe rior à  meta  a tuaria l.

Poderão ser adquiridos  Títulos  Públicos  Federa is  contabilizados  pe los  res pectivos  cus tos  de  aquis ição acrescidos  
dos  rendimentos  auferidos  os  Títulos  Públicos  Federa is , desde que  se  cumpra cumula tivamente  as  devidas  
exigências  da  P ortaria MF n° 577, de  27 de  de zembro de 2017 sendo e las :

a) se ja  obs ervada  a  sua  compatibilidade  com os  prazos  e  taxas  das  obrigações  pre sentes  e  futuras  do 
RPPS;

b) se jam class ificados  sepa radamente dos  ativos  para negociação, ou se ja , daque les  adquiridos  com o 
propós ito de  serem negociados , independentemente do prazo a decorrer da da ta  da  aquis ição;

c) se ja  comprovada a  intenção e capacida de  financeira  do RPP S de  mantê -los  em carte ira até  o 
vencimento; e

d) se jam atendidas  as  normas  de  a tuária  e  de  contabilidade  aplicáve is  aos  RPPS, inclus ive  no que  se  
refere  à  obrigatoriedade de  divulgação das  informações  re la tivas  aos  títulos  adquiridos , ao impacto nos  
resultados  e  aos  requis itos  e  procedimentos , na  hipótese de  a lte ração da  forma de precificação dos  títulos  
de  emissão do Tesouro Naciona l.

 

5.2      SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 

Em re lação ao segmento de  renda  variáve l, cuja  limitação lega l es tabelece que  os  recurs os  a locados  nos  
inves timentos , cumula tivamente , não deverão exceder a 30% (trinta  por cento) da  tota lidade  dos  recurs os  em 
moeda  corrente  do RPPS, limitar-s e-ão  a  60,00% (Se s s en ta  por cento) da  to talid ade  dos  in ves timentos  
fin ance iro s  do  RPPS.

São cons iderados  como inves timentos  es truturados  s egundo Resolução CMN n° 3922/2010, os  fundos  de  
inves timento clas s ificados  como multimercado, os  fundos  de  inves timento em participações  - FIPs e os  fundos  de  
inves timento clas s ificados  como "Ações  - Mercado de  Acesso".

5.3      SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

No segmento cla ss ificado como "inves timento no exterior", cuja  limitação lega l e s tabe lece  que  os  recursos  a locados  
nos  inves timentos , cumula tivamente , não de verão exceder a  10% (dez por cento) da  tota lidade  dos  recursos  em 
moeda  corrente  do RPPS, será  adotado o mesmo limite  de  10% (dez p or cento ) da  to talid ade  do s  
inves timento s  finan ceiros  do  RPPS.

Deverão ser cons iderados  que  os  fundos  de  inves timentos  cons tituídos  no exterior possuam his tórico de  12 (doze) 
meses  e  que  seus  ges tores  es te jam em a tividade  há  mais  de  5 (cinco) anos  e  adminis trem o montante  de  recursos  
de  terce iros  equiva lente  a  US$ 5 bilhões  de  dóla res  na  da ta  do aporte .



  

5.4      LIMITES GERAIS 

No acompanhamento dos  limites  gerais  da  carteira  de  inves timentos  do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES 
E AP OS ENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAP ONGAS, em atendimento aos  limites  aqui e s tabe lecidos e  da  
Res oluçã o CMN n° 3.922/2010, s erão consolidadas  as  pos ições  das  aplicações  dos  recursos  rea lizados  direta  e  
indiretamente  pelo RPP S por meio de  fundos  de inves timentos  e fundos  de inves timentos  em cotas  de  fundos  de 
inves timentos .

No que ta nge  ao limite  gera l de  expos ição por fundos  de inves timentos  e  em cotas  de fundos  de inves timentos , fica  
o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS S ERVIDORES DE ARAPONGAS 
limitado a 20% de  expos ição.

A expos ição do tota l das  aplicações  dos  recursos  do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES  E 
APOSENTADORIAS  DOS SERVIDORES  DE ARAP ONGAS em um mesmo fundo de inves timento limita-se  a  15%. 
Para  os  fundos  de  inves timentos  class ificados como FIDC, Crédito Privado, FI de  Infraes trutura , Multimercado, FIP , 
FII e  Fundos  de Ações  - Mercado de  Aces so, es tão limitados  à  5%.

5.5      ENQUADRAMENTO 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS S ERVIDORES DE ARAPONGAS 
cons ide ra  todos  os  limites  es tipulados  de  enquadramento na  Resolução CMN n° 3.922/2010, e  como ente ndimento 
complementa r a S eção III, Subseção V dos  Enquadramentos , des tacamos :

Os  inves timentos  que , em decorrência  de a lterações  de novas  exigências  es tipuladas  pela  Resolução CMN n° 
3.922/2010, pass arem a  es tar em desacordo com o es tabe lecido, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E 
APOSENTADORIAS  DOS SERVIDORES  DE ARAP ONGAS poderá  mantê-las  em ca rte ira  por a té  180 dias .

Poderão ainda s er mantidas  em carte ira  a té  a  res pectiva da ta  de  ve ncimento, a s  aplicações que apresentaram 
pra zos  de res gate , carência  ou pa ra  conversão de cotas , sendo conside rado infringências  aportes  adiciona is .

Serão entendidos  como des enqua dramento pas s ivo, os  limites  excedidos  decorrentes  de valorização e  
desva lorização dos  ativos  ou qua lquer tipo de  dese nquadramento que  não tenha  s ido resulta do de  ação direta  do 
RPPS.

Só s erão cons ide rados  os  fundos  de  investimento que tem por pres tador de serviços  de  ges tão e/ou administrador 
de  carte ira  que atendem cumulativamente  as  condições :

a ) O adminis trador OU o ges tor dos  recursos  s eja  ins tituiçã o autorizada  a  funcionar pelo Banco Ce ntra l do 
Bras il obrigada  a  ins tituir comitê  de  auditoria  e  comitê  de ris cos ;

b) O administrador do fundo de inves timento dete nha, no máximo, 50% dos  recursos  sob sua adminis tração 
oriundos de RPPS e

c) O ges tor e  o adminis trador do fundo de inves timento tenham s ido objeto de prévio crede nciamento e  que 
s e ja  cons ide rado pe los  respons áve is  pela  ges tão dos  recurs os  do RPPS como de boa qualidade de  ges tão 
e  ambiente  de controle  de  inves timento. 

Em atendimento aos  requis itos  dispostos , deverão ser obse rvados  a penas  quando da aplicação dos  recursos , 
pode ndo os  fundos  de  inves timentos  não e nquadrados  nos  termos  acima, permanecer na  carteira  de  inves timentos  
do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS S ERVIDORES DE ARAPONGAS até  
s eu respectivo resga te  ou vencimento, não sendo permitido novas  aplicações .



  

5.6      VEDAÇÕES 

O Comitê  de  Inves timento do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, P ENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES  DE ARAPONGAS deverá seguir as  vedações  es ta be lecidas  pe la  Res olução CMN n° 3.922/2010, 
ficando adiciona lmente  vedada  a  aquis ição de :

1. Operações  compromissadas ;

2. Depós itos  em Poupança;

3. Aquis ição de  qua lquer a tivo fina l, emitido por Ins tituições  Financeiras  com a lto risco de crédito;

4. Cotas  de  Fundos  em Participações  (FIP) que  não prevejam em seu regulamento a  cons tituição de  um Comitê  de  
Acompanhamento que  se  reúna , no mínimo, trimes tra lmente e  que  faça  a  lavratura  de a tas , com vis ta s  a  monitorar 
o de sempenho dos  ges tore s  e  das  empres as  inves tidas ;

5. Cotas  de  Fundos  de  Inves timentos  Imobiliá rios  (FII) que  não pre vejam em seu regulamento a  cons tituição de  um 
Comitê  de  Acompanhamento que se  reúna , no mínimo, trimes tra lmente , e  que  faça a  lavra tura de  a tas , com vis tas  a  
monitora r o de sempenho dos  ges tores  e  das  empresas  inves tidas .

 

 
6       META ATUARIAL 

A P ortaria  MF n° 464, de  19 de  novembro de  2018, que  es tabe lece  a s  Normas  Aplicáve is  às  Avaliações  Atuaria is  
dos  Regimes  Próprio de  Previdência  Social, de termina  que  a  taxa  a tuaria l de juros  a  s er utiliza da  nas  Ava liações  
Atuaria is  se ja  o menor percentual dentre  o va lor espe rado da rentabilidade  futura  dos  inves timentos  dos  a tivos  
garantidore s  do RPPS e  a  taxa  de  juros  pa râme tro cujo ponto da  Es trutura  a  Termo da  Taxa  de  Juros  Média  se ja o 
mais  próximo à duração do pass ivo do RPPS.

Também chamada  de  meta  a tuarial, é  a  taxa  de  des conto utilizada  no cá lculo a tuarial para  tra zer a  va lor pre sente , 
todos  os  compromissos  do pla no de  bene fícios  para  com seus  beneficiários  na  linha  do tempo, de te rminando ass im 
o quanto de  pa trimônio o Regime Próprio de  P revidência  Socia l deverá  possuir hoje  pa ra  manter o equilíbrio 
a tua ria l.

Obviamente , es se equilíbrio somente s erá  poss ível de  s e  obter caso os  inves timentos  se jam remune rados , no 
mínimo, por es s a  mesma taxa. Do contrário, ou se ja, se  a  taxa  que  remune ra  os  inves timentos  passe  a se r inferior a  
taxa utilizada  no cá lculo a tua ria l, o plano de  benefício se  tornará  insolvente , comprometendo o pagamento das  
apos entadorias  e  pe ns ões  em a lgum momento no futuro.

Cons iderando a  expos ição da  carte ira  e  seus  inves timentos  e  as  projeções  dos  indicadores  de  de sempenho dos  
retornos  sobre  es se s  mesmos  inves timentos ; o va lor esperado da  rentabilidade  futura  dos  inves timentos  dos  a tivos  
garantidore s  do RPPS é  de  IPCA+5,96% (cinco  vírgu la  n oven ta  e  s e is  porcen to ).

Agora , cons ide rando o res ultado da  duração do pass ivo do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E 
AP OSENTADORIAS  DOS SERVIDORES  DE ARAPONGAS a  taxa  de juros  parâmetro de finida  é  de  5,88% (c inco  
vírgu la o iten ta  e  o ito  p or cento).

Fica  as s im de finida  como taxa  de  desconto ou s imple smente  Me ta Atuarial pa ra  o exercício de 2020 a  taxa  de  
5,88% (c inco  vírg ula  o ite nta e  oito  por cen to), somado a  inflação de  IPCA.

Ainda  a ss im, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE 
ARAPONGAS  no exercício de  sua  execução, a través  de  e s tudos  técnicos , promoverá  o acompanhamento das  
duas  taxas  para  que  se ja  evidenciado, no longo prazo, qua l proporciona va  a  me lhor s ituação financeiro-a tua ria l para  
o plano de  bene fícios  previdenciários .



  

 

 
7       ES TRUTURA DE GESTÃO 

De acordo com as  hipóte ses  previs tas  na Re solução CMN nº 3.922/2010, a  aplica ção dos  inves time ntos  se rá 
rea lizada  por ge s tão própria , te rce irizada  ou mis ta .

Pa ra  a  vigê ncia  de s ta  Política  de  Inve s timentos , a  ges tão das  a plicações  dos  recurs os  do INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS  DOS  S ERVIDORES  DE ARAP ONGAS  será  p róp ria .

7.1       GESTÃO PRÓPRIA 

A adoção des te  mode lo de  ges tão s ignifica  que  o tota l dos  recursos  fica rá  sob a  re spons abilida de  do RP PS e  os  
agentes  e nvolvidos  dire ta mente no proces so, com profiss iona is  qualificados  e  ce rtificados  por entida de  de  
ce rtificação reconhecida  pe lo Minis té rio da  Fa ze nda , S ecre tá ria  de Pre vidência , conforme  exigência  da  Porta ria  
MP S nº 519, de 24 de  agosto de  2011, e  contará  com o Comitê  de  Inves time ntos  como órgão participativo do 
proce ss o de  aná lise , com o obje tivo de gere ncia r a  a plicação de  recursos  conjunta me nte  com a  Diretoria  Exe cutiva , 
es colhendo os  ativos , de limitando os  níve is  de  ris cos , es tabe lecendo os  pra zos  pa ra a s  aplicações , e  com a  
de liberação do Conse lho Delibe ra tivo, com o único obje tivo de  de libera r s obre  a s  aná lis e  promovidas  pelo Comitê 
de  Inves timentos  e  Dire toria  Executiva , obs ervando o cumprimento  obriga tório do Cre de nciamento pré vio das  
ins tituições  finance iras  es colhida s  para  re ce ber as  a plica ções  dos  recurs os .

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS S ERVIDORES DE ARAPONGAS tem 
ainda  a  pre rroga tiva  da  contrata çã o de  empre sa  de  Consultoria  de  Va lore s  Mobiliá rios , de  acordo com os  crité rios  
es tabe lecidos  na  Res olução CMN nº 3.922/2010, P orta ria  n° 519, de  24 de a gos to de  2011 e  Ins truçã o CVM n° 592, 
de  17 de  novembro de  2017, pa ra  a  pres tação dos  se rviços  de  orientação, recomendaçã o e  a cons e lhamento, sobre  
inve s timentos  no me rcado de va lore s  mobiliários , cuja  a doçã o e  implementação s e ja m únicas  e  exclus iva s  do 
RPPS.

7.2       ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

Compe te ao Comitê  de  Inve stimentos  a  e la boração da  Política  de  Inves time nto juntamente com a  Dire toria  
Executiva , que deve  submetê -la  para  a provaçã o a o Conse lho Delibe ra tivo, órgã o superior competente  para 
de finições  es traté gicas  do RPP S. Es sa  es trutura  gara nte  a  demons tração da  se grega çã o de  funções  adota da s  
pe los  órgã os  de  execução, es tando em linha  com as  práticas  de  me rca do para uma boa  governa nça  corpora tiva .

Não fica  excluída a  poss ibilida de  da  Consultoria  de  Va lores  Mobiliá rios  fornecer "minuta" pa ra  apreciação do Comitê  
de  Inves timentos  e  Dire toria  Executiva .

 

 
8        CONTROLE DE RISCO 

É re le vante  menciona r que qua lquer aplicação fina nce ira  es tá  suje ita  à  incidência  de fa tores  de  ris co que  podem 
afe ta r adve rsamente o seu re torno, e  cons equente me nte , fica  o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E 
AP OS ENTADORIAS  DOS SERVIDORES DE ARAP ONGAS obriga da  a  e xercer o acompa nha mento e  o controle  
sobre  e ss es  ris cos , cons idera ndo e ntre  eles :

Ris co  d e Merc ado - é  o ris co inerente  a  todas  as  modalida de s  de aplicaçõe s  financeiras  disponíve is  no 
merca do finance iro; corresponde  à incerteza  em re laçã o a o resultado de  um inves time nto finance iro ou 
de  uma carte ira  de  inves timento, em decorrê ncia  de  muda nças  futuras  na s  condições  de  mercado. É o 
ris co de  variaçõe s , oscilaçõe s  nas  taxas  e  preços  de  mercado, ta is  como taxa de  juros , pre ços  de  açõe s  
e  outros  índices . É ligado à s  os cilações  do mercado finance iro.



  

Ris co de Créd ito  - ta mbém conhecido como risco ins tituciona l ou de contrapa rte , é  aque le  em que há 
a pos sibilidade  de o re torno de inves timento não ser honrado pela  ins tituição que emitiu determinado 
título, na  data  e  nas condições  ne gocia das  e  contra tadas ;

Ris co  de Liquidez - surge da dificuldade em se  conseguir e ncontrar compradores  potenciais  de  um 
de terminado ativo no momento e  no preço dese jado. Ocorre quando um ativo es tá  com baixo volume de 
negócios  e  apresenta  grandes  diferenças  entre  o preço que o comprador e stá  dispos to a  pa gar (oferta  
de  compra) e  aquele  que o vendedor gos taria  de  vender (ofe rta  de venda). Quando é  necess ário vender 
algum ativo num mercado ilíquido, tende  a  ser difícil conseguir realizar a  venda  s em sacrificar o preço 
do a tivo negociado .

8.1       CONTROLE DO RISCO DE MERCADO 

O RPPS a dota  o VaR - Va lue -at-Ris k pa ra controle do risco de  mercado, utilizando os  seguintes  parâmetros  pa ra  o 
cálculo do mesmo: 

Modelo paramétrico;

Inte rva lo de confiança de  95% (noventa e  cinco por cento);

Horizonte tempora l de  21 dias  úte is .

Como parâmetro de monitoramento para  controle  do risco de mercado dos  a tivos  que compõe a ca rte ira , os  
membros  do Comitê de  Inves timentos  de verão obse rvar as  referências a ba ixo es tabelecidas e  rea lizar reava liação 
des tes  a tivos  s empre  que a s  re ferências  pré -es tabelecidas  forem ultrapassadas .

Segmento de  Renda  Fixa : 2,30% (dois  vírgula  trin ta  por cento ) do valor alocado nes te  
s egmento.

Segmento de  Renda  Variáve l: 6,13% (s eis  vírgula  treze  por cento) do valor alocado nes te  
s egmento.

Como ins trumento adiciona l de  controle , o RPPS monitora  a  renta bilidade  do fundo em jane las  temporais  (mês , ano, 
trê s  meses , s eis  mes es , doze  meses  e  vinte  e  qua tro meses), verificando o alinhamento com o "benchmark" de  
cada a tivo. Desvios  s ignifica tivos  deverão s er ava liados  pe los  membros  do Comitê de Inves timentos  do RPPS, que  
decidirá  pela  manutenção, ou não, do inves timento.

8.2       CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 

Na hipótese  de aplicação de recursos  financeiros  do RPPS, em fundos  de inves timento que pos suem em sua 
carte ira  de  inves timentos  a tivos de crédito, s ubordinam-se  que  estes  s ejam emitidas  por companhias  abe rtas  
devidamente  operacionais  e  regis trada ; e  que  sejam de baixo risco em classificação e fetuada por agência  
class ificadora  de ris co, o que es tiverem de acordo com a  tabe la  aba ixo:

AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE 
RIS CO

RATING MÍNIMO

ATANDARD & POORS BBB+ (pe rspectiva  e s táve l)

MOODYs Baa 1 (pe rspectiva  es táve l)

FITCH RATING BBB+ (pe rspectiva  e s táve l)

AUSTIN RATING A (perspectiva  es tável)

SR RATING A (perspectiva  es tável)

LF RATING A (perspectiva  es tável)



  

LIBERUM RATING A (pe rs pectiva  es tável)

As  agê ncia s  clas s ificadora s  de risco s upracitadas  es tão devidamente  re gis tradas  na CVM e  autoriza das  a  operar no 
Bras il e  utilizam o s is tema de "ra ting" para  cla s s ificar o níve l de  risco da  ins tituição, fundo de  inves timentos  e  dos  
a tivos  inte grantes  de  sua  ca rte ira .

8.3       CONTROLE DO RISCO DE LIQUIDEZ  

Nas  aplicações  em fundos  de  inves timentos  cons tituídos  s ob a  forma de condomínio fecha do, e  nas  aplica ções  cuja  
s oma  do prazo de carência  (se  houver) acres cido ao pra zo de conversão de  cota s  ultrapas sarem em 365 dias , a  
aprovação do inves timento deverá  se r precedida de a te s tado que  comprova  a  análise  de  evidenciaçã o quanto a  
capa cidade do RP PS em a rcar com o fluxo de des pes as  neces sárias  a o cumprimento de s uas  obrigações  a tuaria is , 
a té  a  da ta  da  disponibilização dos  recursos  inves tidos .

 

 
9        POLÍTICA DE TRANSP ARÊNCIA 

As  informaçõe s  contidas  na  Política  de Inves timentos  e  em suas  revisões  deverão ser disponibilizada s  aos  
inte ress a dos , no prazo de  trinta  dias , conta dos  de sua  aprovação, obs ervados  os  crité rios  e s ta be lecidos  pe lo 
Minis té rio da  Economia , Se cretária  de  Previdê ncia  Social. À vis ta  da  exigência  contida  no art. 4º, incisos  I, II, III, IV e  
V, parágrafo primeiro e  s egundo e  a inda, art. 5º da  Re solução CMN nº 3.922/2010, a  Política  de  Inves timentos  
deverá  s er disponibilizada no s ite  do RPPS , Diá rio Oficia l DOS S ERVIDORES ou em loca l de  fácil ace sso e  
visualização, s em pre juízo de  outros  cana is  oficia is  de  comunicação.

Todos  e  dema is  documentos  correspondentes  a  aná lis e , avaliação, gerenciamento, a ss es soramento e  decis ão, 
deverão se r disponibiliza dos  via  Porta r de  Trans parência  de  própria  a utoria  ou na  me lhor qua lidade de  
disponibiliza ção aos  inte ressados .

 

 
10        CREDENCIAMENTO 

Se guindo a  P ortaria  MPS nº 519, de  24 de  agos to de  2011 e  a  Res olução CMN n° 3.922/2010, antes  da  realização 
de  qualque r operaçã o, o RPP S, na figura  de  s eu Comitê  de  Inves timentos , deverá  a ssegurar que  as  ins tituições  
finance iras  es colhidas  para  receber os  recursos  do RPPS tenham s ido objeto de  prévio credenciamento.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E AP OSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS, 
a través  de seu Edita l de  Credenciamento, deverá  cumprir integra lmente  todos  os  requis itos  mínimos  de 
credenciamento em a tendimento as  normativas  mencionada s  e , inclus ive:

a) Termo de  Aná lis e  e  Ates tado de  Crede nciame nto de Adminis tra tor e  Ges tor de  FI - Art. 15°, § 2°, I, da  Res olução 
CMN n° 3.922/2010;

b) Termo de  Aná lis e  de Credenciamento e  Ates tado de Cre de nciamento - De mais  Adminis tradores  ou Ges tor de  FI;

c) Anexo a o Cre denciamento - Anális e  de Fundo de  Inves timento;

d) Termo de  Aná lis e  do Ca das tra mento do Dis tribuidor.



  

Quando s e  tra ta r de  fundos  de  inves timento, o credenciamento previs to reca irá  sobre  a  figura  do ges tor e  do 
adminis trador do fundo.

10.1    PROCESSO DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES/ADMINISTRADORES 

Nos  processos  de  se leção dos  Ges tores /Adminis tradores , devem ser cons iderados  os  a spe ctos  qua lita tivos  e  
quantitativos , tendo como pa râmetro de  anális e  no mín imo:

a)  Tradição  e  Cred ib ilid a de d a Ins tituição  - envolve ndo volume  de  recursos  adminis trados  e  geridos , no Bras il e  
no exte rior, capacitação profis s iona l dos  a ge ntes  envolvidos  na  administração e  ges tão de  inves timentos  do fundo, 
que  incluem formação acadêmica  continuada, ce rtificações , reconhecimento público e tc., tempo de  a tuação e  
maturidade  des ses  a ge ntes  na  a tividade , regula rida de  da manute nção da e quipe , com base  na  rota tividade dos  
profis s iona is  e  na  tempe s tividade  na  repos ição, a lém de  outra s  informações  relacionadas  com a adminis tração e  
ges tão de inves timentos  que  pe rmitam identifica r a  cultura  fiduciá ria  da  ins tituição e  s eu compromisso com 
princípios de  responsabilidade  nos  inves timentos  e  de  governança;

b)  Ges tão  d o  Ris co  - e nvolvendo qua lidade e  cons is tência  dos  processos  de  a dminis tração e ges tão, em especia l 
aos  ris cos  de crédito - qua ndo aplicá ve l - liquide z, mercado, lega l e  operacional, e fe tividade  dos  controle s  inte rnos , 
envolve ndo, a inda , o uso de fe rramentas , softwares  e  consultoria s  e specia liza das , regularidade  na  pres taçã o de 
informações , a tuação da  á rea  de "compliance", capacitação profiss ional dos  agentes  envolvidos  na  a dminis tração e  
ges tão de ris co do fundo, que  incluem formação acadêmica  continuada, certificações , reconhecimento público e tc., 
tempo de  a tuação e  maturidade  desses  agentes  na  a tividade, regula ridade  da  manute nção da  e quipe de  ris co, com 
base  na rota tividade dos  profiss ionais  e  na  tempes tividade  na  repos ição, a lém de  outra s  informações  re lacionadas  
com a  adminis tração e  ges tão do risco;

c)  Ava liação  d e ad e rên c ia  do s  Fu n d os  ao s  ind ic ad ores  de  des empenh o (Be nch mark) e  ris cos  - envolvendo a  
corre lação da  re ntabilidade  com s eus  obje tivos  e  a  cons is tência  na  entrega de  re sultados  no pe ríodo mínimo de  
dois  a nos  ante riores  ao credenciamento.

Entende-se  que  os  fundos  de inves timentos  pos s uem uma  ges tão discricioná ria , na  qua l o ges tor decide  pe los  
inves timentos  que  va i rea liza r, desde  que  re spe itando o regulamento do fundo e  as  normas  a plicáve is aos  RPPS.

O Credenciamento se  dará , por me io e le trônico, no âmbito de  controle , inclus ive  no ge renciamento dos  documentos  
e  Certidões  requis itadas , a través  do s is tema e le trônico utilizado pelo RPPS.

Fica  definido também, como crité rio de  documento para  credenciamento, o re la tório Due  Diligence da ANBIMA, 
entendidos  como seção um, dois  e  três .

Encontra -s e  qua lificado a  pa rticipar do proces so s e le tivo qua lquer empresa  adminis tradora  ou ges tora  de  recursos  
finance iros  dos  fundos  de  inves timentos  em que  figura rem ins tituições  autorizadas  a  funcionar pe lo Ba nco Centra l 
do Bras il obrigadas  a  ins tituir comitê  de  auditoria  e  comitê  de  ris cos , nos  te rmos  das  Resoluções  CMN n° 
3.198/2004 e  n° 4.557/2017, respectivamente . 

 

 
11      PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS 

Os princípios  e  crité rios  de  precificação pa ra  os  a tivos  e  os  fundos  de inves timentos  que  compõe  ou que  virão a  
compor a  ca rteira  de  inves timentos  do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS , deverão seguir o crité rio de  precificação de  marcação a  mercado (MaM).

Poderão s er contabilizados  pe los  re s pectivos  cus tos  de  aquis ição acrescidos  dos  rendimentos  auferidos  os  Títulos  
Públicos  Federa is , des de  que  s e  cumpram cumulativamente  a s  devidas  exigências  da  Porta ria MF n° 577, de  27 de 
de zembro de 2017 já  descritos  ante riormente .



  

11.1    METODOLOGIA 

11.1.1 MARCAÇÕES

O proces s o de  marcação  a  mercado  cons is te  em atribuir um preço jus to a  um de te rminado a tivo ou deriva tivo, se ja  
pelo preço de  mercado, cas o ha ja  liquidez, ou s e ja , na  aus ê ncia  des ta , pe la  me lhor e s timativa que o preço do a tivo 
teria  em uma eventua l ne gociação.

O proces s o de  marcação  na  curva cons is te  na  contabilização do va lor de  compra  de  um de terminado título, 
acre s cido da  variação da  taxa  de  juros , des de  que  a  emiss ão do pape l se ja  carregada  a té  o seu res pectivo 
vencimento. O va lor se rá  a tua lizado dia riamente , sem conside rar a  oscilações  de  preço auferidas  no mercado.

11.2    CRITÉRIOS DE PRECIFICAÇÃO 

11.2.1 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

São a tivos  de  renda fixa  e mitidos  pe lo Tesouro Nacional, que  repres entam uma forma de  financia r a  dívida  pública  e  
permitem que os  inves tidores  empres tem dinhe iro pa ra  o governo, recebendo em troca  uma determinada  
rentabilidade. Possuem dive rsas  ca racterís tica s  como: liquide z diá ria , ba ixo cus to, ba ixís s imo risco de  crédito, e  a  
s olidez de  uma ins tituição enorme  por trás .

Como fonte  primária  de  dados , a  curva  de  títulos  em reais , gerada  a  partir da  taxa  indicativa  divulgada  pe la  ANBIMA 
e  a  taxa  de  juros  divulga da  pe lo Banco Centra l, encontramos  o va lor do preço unitário do título público.

11.2.1.1     Marcação a  Mercado 

Através  do preço unitário divulgado no extra to do cus todiante , multiplicado pela  quantida de  de  títulos  públicos  
detidos  pe lo regime, obtivemos o va lor a  mercado do título público na  ca rte ira  de  inves timentos . Abaixo s egue  
fórmula:

Vm =  PU At ual  * QTt ít u lo

Onde :

Vm = va lor de  mercado

PUa t u a l = preço unitário a tua l

Qt t í t u lo s = quantida de de  títulos  em pos so do regime

11.2.1.2     Marcação na  Curva  

Como a  precificação na  curva  é  dada  pe la  a propriação natura l de  juros  a té  a  data  de  vencimento do título, a s  
fórmulas  variam de acordo com o tipo de  pa pel, s endo:

Tes ou ro  IPCA - NTN-B

O Tes ouro IPCA - NTN-B Principa l pos sui fluxo de  pagamento s imples , ou se ja , o inves tidor faz a  aplicação e  
re sgata  o va lor de  face  (valor inves tido s omado à  rentabilidade) na  data  de  vencimento do título.

É um título pós -fixado cujo rendimento se  dá  por uma taxa  de finida  mais  a  variação da  taxa  do Índice  Naciona l de  
Preço a o Cons umidor Amplo em um de te rminado pe ríodo.

O Valor Nominal Atualizado é  ca lculado a través  do VNA na da ta  de compra  do título e  da  projeçã o do IPCA para  a  
data  de  liquidaçã o, seguindo a  e quação:



  

VNA =  VNAd a t a  d e  c o m p r a  * ( 1  +  IPCAp r o je t a d o) 1 / 2 5 2

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAd a t a  d e  c o m p r a  =  Va lor Nomina l Atua lizado na da ta  da  compra

IPCAp r o je t a d o  = Inflação proje tada  para  o fina l do exe rcício

O rendimento da  aplicação é  recebido pe lo inves tidor ao longo do investimento, por meio do pagamento de  juros  
s emes tra is  e  na  da ta  de  ve ncimento com resgate  do valor de  face  somado ao último cupom de juros .

Tes ouro  SELIC - LFT

O Tes ouro SELIC possui fluxo de  pagamento s imples  pós -fixado pe la  variação da  taxa  SELIC.

O valor proje tado a  s er pago pe lo título, é  o va lor na  data  base , corrigido pe la  taxa  acumulada da  SELIC até o dia  de 
compra , mais  uma correção da  taxa  SELIC meta  pa ra  dia  da  liquidação do título. Sendo seu cá lculo:

VNA =  VNAd a t a  d e  co m p r a  * ( 1  +  SELICm e t a ) 1 / 2 5 2

 

Onde:

VNA = Valor Nominal Atualizado

VNAd a t a  d e  co m p r a = Va lor Nomina l Atualizado na  da ta  da compra

SELICm e t a = Inflação atualiza da

Tes ouro  Prefixad o  - LTN

A LTN é  um título prefixado, ou s e ja , sua rentabilida de é  de finida  no momento da  compra , que  não faz pagamentos  
s emes tra is . A rentabilidade  é calculada  pela  diferença entre o preço de  compra  do título e  s eu va lor nominal no 
vencimento, R$ 1.000,00.

A partir da  dife rença  entre  o preço de  compra  e  o de venda , é  poss ível de te rmina r a  taxa  de rendimento. Ess a  taxa  
pode  ser ca lculada de  duas formas :

A imagem 
vinculada nã o 
pode ser 
exib ida.  
Talvez o  
arq uivo tenh a 
sido movido , 
ren omead o 
ou  excluído.  
Verifique se o  
v ínculo 
aponta para  
o  arquivo  e o 
local 
corretos.

 

Onde:

Ta xa  Efe t iva  n o  Pe r íod o = Taxa negociada no momento da  compra

Valor  de  Ve n da  = Va lor de  negociação do Título Público na data  fina l

Valo r  de  Comp r a = Valor de negociação do Título na  aquis ição

Ou, tendo como base  um ano de  252 dias  úte is :



  

A ima gem  
v in cu lada  n ão 
p od e ser 
e xib id a.  
T alve z o  
a rq u iv o t en ha  
sido  mo v id o, 
ren o mead o 
o u ex cluíd o . 
Verifi que s e o  
v ín cu lo 
a po n ta p a ra 
o  arq u ivo  e o 
l ocal 
c orretos.

Onde:

Ta xa  Efe t iva  n o  Pe r íod o = Taxa negociada  no momento da  compra

Va lo r  d e  Ven da  = Valor de  negociação do Título Público na data  fina l

Va lo r  d e  Com p r a = Valor de negociação do Título na aquis ição

Te s ouro  Prefixado com  J u ros  Semes tra is  - NTN-F

Na NTN-F ocorre  uma s ituação semelhante  a  NTN-B, com pagamentos  s emes trais  de juros  só que com a  ta xa  pré-
fixada e  pagamento do último cupom ocorre  no ve ncimento do título, juntamente  com o resga te  do va lor de face.

A rentabilidade do Tesouro Pré-fixado com Juros  Seme stra is  pode s e r ca lculada s egundo a  equação:

A ima gem  
v in cu lada  n ão 
p od e ser 
e xib id a.  
T alve z o  
a rq u iv o t en ha  
sido  mo v id o, 
ren o mead o 
o u ex cluíd o . 
Verifi que s e o  
v ín cu lo 
a po n ta p a ra 
o  arq u ivo  e o 
l ocal 
c orretos.

Em que  DUn é o número de dias  úte is  do período e  TIR é  a  renta bilidade anua l do título.

Te s ouro  IGPM com  J u ro s  Semes tra is  - NTN-C

A NTN-C tem funcionamento parecido com NTN-B, com a diferença  no indexador, pois  utiliza  o IGP-M a o invés  de  
IPCA. Atua lmente , as  NTN-C não s ão oferta das  no Tes ouro Dire to s endo ape nas  recomprado pelo Tesouro 
Nacional.

O VNA des se título pode s e r ca lculado pe la  equação:

VNA =  VNAd a t a  d e  c o m p r a  * ( 1  +  IGPMp r o je t a d o ) N1 / N2

Onde N1 representa  o número de dias  corridos  e ntre  data  de liquidação e  primeiro do mês  atua l e  N2 s endo o 
número de dias  corridos  entre  o dia  primeiro do mês  s eguinte  e  o primeiro mês  atual.

Como metodologia  fina l de  apuração para  os  Títulos  Públicos  que apres entam o valor nomina l a tua lizado, fina liza -
s e  a  apuração nos  seguintes  passos :

(i) ide ntificação da cotação:

A ima gem  
v in cu lada  n ão 
p od e ser 
e xib id a.  
T alve z o  
a rq u iv o t en ha  
sido  mo v id o, 
ren o mead o 

o u ex cluíd o . 
Verifi que s e o  
v ín cu lo 
a po n ta p a ra 
o  arq u ivo  e o 
l ocal 
c orretos.

Onde:

Cot a çã o = é  o va lor unitá rio apre sentado em um dia

Ta xa = taxa de negociação ou compra o Título Público Federa l

(ii) identificação do preço atua l:

A  ima gem  v in c ulad a nã o p o d e s er ex ibida . Talvez o  arq u iv o  ten ha sido m ov id o, re n om ead o ou  exclu íd o .  Ver ifiq u e se o vín culo  ap o n ta para  o ar q uiv o  e o  loc al co rreto s.

Onde:



  

Pr e ço  =  va lor unitá rio do Título P úblico Fede ra l

VNA  =  Va lor Nominal Atua lizado

Cot a çã o   =  é  o va lor unitá rio apres entado em um dia

11.2.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS

A Ins truçã o CVM 555 dispõe sobre  a  cons tituiçã o, a  adminis traçã o, o funcionamento e  a  divulgação de  informaçõe s  
dos  fundos  de  inves time nto.

O inves timento e m um fundo de  inves timento, porta nto, confere  domínio dire to sobre fração idea l do pa trimônio 
dado que cada  cotis ta  poss ui proprie dade  proporciona l dos  a tivos  ine rente s  à  compos ição de  ca da  fundo, s endo 
inte iramente res pons ável pe lo ônus  ou bônus  des sa  propriedade .

Atra vés  de  divulgação pública  e  oficial, calcula -se  o retorno do fundo de  inve s timentos  auferindo o rendime nto do 
período, multiplicado pe lo valor a tua l. Aba ixo segue  fórmula :

 

r e t o r n o  =  ( 1  +  Sa n t e r i o r )  * Re n d fu n d o

 

Onde :

Retorno: va lor da  dife rente  do monta nte  aportado e  o res ulta do final do período

Sa n t e r i o r : sa ldo inicia l do inves timento

Re n d fu n d o : re ndimento do fundo de  inves time nto e m um de te rminado pe ríodo (em percentua l)

Para  aufe rir o va lor a porta do no fundo de inves time nto qua nto a  sua  pos içã o em re lação a  qua ntida de  de cotas , 
ca lcula -se :

Va t u a l =  Vc o t a  * Qt co t a s

Onde:

Va t u a l : va lor a tua l do inve s timento

Vc o t a : va lor da  cota  no dia

Qt c o t a s : qua ntidade  de cotas  adquirida s  mediante  a porte  no fundo de inve s timento

Em ca so de  fundos  de  inves timento imobiliá rios  (FII), onde  cons ta a o me nos  uma negociaçã o de  compra  e  venda  
no merca do s ecundário a través  de seu ticker; e ss e  s e rá  calcula do a través  do va lor de  mercado divulga do no s ite  do 
BM&FBOVESPA; cas o contrá rio, s erá  ca lcula do a va lor de  cota , a tra vés  de divulga do no s ite  da  Comissão de  
Valore s  Mobiliá rios  - CVM.

11.2.3 TÍTULOS PRIVADOS

Título priva dos  sã o títulos  e mitidos  por empresa s  priva das  visa ndo à  ca ptaçã o de recursos .

As  opera ções  compromissa das  las treadas  em títulos  públicos  s ão ope ra ções  de  compra  (ve nda) com compromisso 
de  re venda  (re compra). Na partida da  operaçã o s ão definida s  a  ta xa  de remuneraçã o e  a  da ta  de  ve ncimento da  
operação. Para  as  operações  compromissadas  s em liquide z diá ria , a  marca ção a merca do se rá em acordo com as  



  

taxas  pratica das  pe lo emissor para  o pra zo do título e , adiciona lmente , um spread da  na tureza  da operação. Para 
as  operações  compromissadas  ne gociadas  com liquide z diária , a  marcação a  mercado se rá  rea lizada  com base  na  
taxa de  revenda/recompra  na  data.

Os  certificados  de  depós ito bancário (CDBs) são ins trumentos  de captação de recursos  utilizados  por ins tituições  
finance iras , os  qua is paga m ao aplicador, ao fina l do pra zo contratado, a  remuneração pre vis ta , que  em gera l é  
flutuante  ou pré -fixada , podendo se r emitidos  e  regis trados  na  CETIP.

Os  CDBs  pré -fixados  s ão títulos  negociados  com ágio/deságio em re lação à  curva  de  juros  em reais . A marcação 
do CDB é realizada descontando o s e u va lor futuro pe la  taxa pré-fixada de mercado acrescida do spread definido 
de  acordo com as  bandas  de  taxas  re fe rentes  ao pra zo da  operação e  rating do e missor.

Os  CDBs  pós -fixados  s ão títulos  a tualizados  dia riamente pelo CDI, ou s eja , pe la  taxa  de  juros  basea da  na  taxa  
média dos  depós itos  inte rbancários  de  um dia , ca lcula da e  divulgada  pe la  CETIP. Geralmente , o CDI é  acrescido de 
uma taxa ou por percentua l s pread contrata do na  da ta  de  emissão do pape l. A marcação do CDB é rea lizada  
desconta ndo o seu va lor futuro proje tado pe la  taxa pré -fixada de  mercado acrescida do sprea d definido de  acordo 
com as  fa ixas  de  taxas  em vigor.

11.2.4 POUPANÇA

Para método de apuraçã o para os  inves timentos  em depós itos  de  poupança , ca lcula-se a  taxa re fe rencia l us ada  no 
dia  do depós ito. Se a  Se lic es tiver em 8,5% ao ano ou menos  do que  is so, a  poupança  irá  render 70% da  Se lic mais  
a  TR. J á  no caso da  Se lic ficar acima  de 8,5% ao ano, a  rentabilidade é  compos ta  pela  TR mais  0,5% ao mês .

11.3    FONTES PRIMÁRIAS DE INFORMAÇÕES 

Como os  procedimentos  de  marcação a  mercado são diários , como norma e s empre que  pos s íve l, a dotam-se  
preços  e  cotações  das  s eguintes  fontes :

Títulos  Públicos  Federais  e  debentures : Taxas  Indica tivas  da  ANBIMA - Associação Brasile ira  das  
Entidades  dos  Mercados  Finance iros  e  de  Capitais  (https ://www.anbima.com.br/pt_br/informar/taxas-de-
titulos-publicos .htm);

Cotas  de  fundos  de  inves timentos : Comissão de  Valores  Mobiliá rios  - CVM (http://www.cvm.gov.br/);

Valor Nomina l Atua lizado: Valor Nomina l Atua lizado ANBIMA - Associação Bras ile ira  das  Entida des  dos  
Mercados  Finance iros  e  de  Capita is  (https ://www.a nbima.com.br/pt_br/informar/va lor-nominal-
atua lizado.htm)

Ações , opções  sobre ações  líquidas  e te rmo de  ações : BM&FBOVESPA 
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos -e-servicos /negociacao/re nda-variave l/acoe s .htm); e

Certificado de  De pós ito Ba ncário - CDB: CETIP  (https ://www.ce tip.com.br/).

 

 
12      POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para o acompanhamento e  avaliação da  carteira  de  inves timento, dos  fundos  de  inves timentos  que  a  contemplam e  
s eus  resulta dos , adiciona lmente  s e rão adotados  metodologias  e  crité rios  que  a tendam conjuntamente  as  
normativas  expedidas  pe los  órgãos  reguladores .

Como forma de  acompanhamento, s e rá admitido a e laboração de  re la tórios  mensais , acompanhados  de  pa recer 
ava lia tivo do Comitê  de Inves timentos , que contemple no mínimo informações  sobre  a  rentabilidade  e  dos  ris cos  
das  diversas  modalidades  de operações  rea lizadas  na aplicação dos  recursos  do RPPS  e  da a derência da s  
alocações  e  proces sos  decisórios  de  inves timentos .



  

O re la tório mensal se rá  com compilado de  informações  que compreendem no mínimo:

a)  Editoria l sobre  o panorama  econômico re la tivo ao mês  anterior;

b)  Editoria l sobre  o panorama  econômico re la tivo ao trimes tre  anterior;

c)  Rela tório de  aná lis e  inicia l da  carte ira  de  inves timentos ;

d)  Rela tório de  Monitoramento - aná lise  qualita tiva  da s ituaçã o da  carte ira  em re lação à  compos ição, rentabilidade , 
enquadramentos , a derência  à  Política  de  Inves timentos , riscos  (mercado, liquidez e  crédito); análise quantita tiva  
baseada em dados  his tóricos  e  ilus trada  por comparativos  grá ficos  e ; suges tões  para  otimização da  carte ira ;

e)  Rela tório de  Acompanhamento dos  Fundos  de  Inves timentos  - Aná lise  de  re gulamento, enquadramento, 
prospecto (quando houver) e  parecer opina tivo;

f)  Parecer Técnico de  As sembleia  de  Fundos  de Inve stimentos  - resumo e  aná lis e  de  a ta  conte ndo parece r 
opinativo;

g)  Enquadramento das  aplicações  nos  s egmentos e  a rtigos  da  Res olução CMN nº 3.922/10, com a lerta  em casos  
de  desenquadramento;

h)  Enquadramento das  aplicações  de  acordo com os  limites  de finidos  na  P olítica  de  Inves timentos , com ale rta  em 
cas os  de  desenquadramento;

i)  Rentabilidade  individua l e  comparativa  - be nchmarks - das  aplicações  financeiras  de  forma a  identificar aquelas  
com desempenho ins atis fa tório;

j)  Marcação a  Mercado da  carte ira  de  Títulos  Públicos  Federa is  permitindo a  visualização de  oportunidades de  
compra e venda;

k)  Concentração dos  inves timentos  por ins tituição finance ira;

l)  Taxa de  a dminis tração por fundo de  inves timento, poss ibilitando aná lise  comparativa;

m)  Quantidade  de cotis tas  por fundo de  inves timento que compõe a  carte ira;

n)  Rentabilida de da  carte ira  após  as  movimentações  mens ais , disponibilizada  mens almente  e  cumulativamente  no 
decorrer do ano em exercício, comparativamente  a  meta  a tua ria l e

o)  Gráfico comparativo de rentabilidade  e  riscos  dos fundos  de  inves timentos ;

p)  Diligencia  s obre  os  las tros  re la tivos  aos  títulos  ou papé is  incluídos  em operações es truturadas  adquiridas  por 
meio de  veículos  de  inves timentos ;

q)  Acompanhamento s is temá tico da  s ituação patrimonial; fiscal, comercia l e  jurídica  das  ins tituições  inves tidas  e  do 
desempenho dos papé is  por e las  emitidos .

Os  pa receres  avalia tivos  emitidos  pelo Comitê  de  Inves timentos  de ve rão apresentar no mínimo o plano de  ação 
com o cronograma das  a tividades  a se rem desempenhadas  re la tivas  à  ges tão dos  recurs os . Com a emiss ão dos  
pa receres  a va lia tivos e  a  e laboração do plano de  ação, o mesmo deverá  ser aprovado pelo órgão delibe ra tivo.

 

 
13      PLANO DE CONTINGÊNCIA  

O Plano de  Contingência  e s tabe lecido, contempla  a  abrangência  exigida  pe la  Re solução CMN n° 3.922/2010, em 
s eu Art. 4°, inciso VIII, ou s e ja , entende-se  por "contingência" no âmbito des ta  Política  de  Inves timentos  a  
exce s s iva  e xpos ição  a  ris cos  ou  po tencia is  perdas  dos  recu rs o s .



  

Com a  identificação clara  das  contingê ncia s  che gamos  ao des envolvimento do plano no process o dos  
inves timentos , que  a brange  não s omente a  Dire toria Executiva , como o Comitê  de  Inves timentos  e  o Cons elho 
Delibera tivo.

13.1    EXPOSIÇÃO A RISCO 

Entende-s e  como Expos ição a  Risco os  inves timentos  que  direcionam a  carte ira  de  inves timentos  do INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E AP OSENTADORIAS  DOS S ERVIDORES DE ARAPONGAS  para  o não 
cumprimento dos  limites , requis itos  e  normas  es tabele cidos  aos  RP PS.

O não cumprimento dos  limites , requis itos  e  normas  es tabe lecidos , podem s er clas s ificados  como s endo:

1 Des enquadramento da  Carte ira  de  Inves timentos ;

2 Des enquadramento do Fundo de  Inves timento;

3 Des enquadramento da  Política  de  Inves timentos ;

4 Movimentações  Financeiras  não autorizadas ;

Cas o identificado o não cumprimento dos  ite ns  de scritos , ficam os  re sponsáveis  pe los  inves timentos , devidamente 
de finidos  nes ta  Política de  Inves timentos , obrigados  a:

 



  

13.2    POTENCIAIS PERDAS DOS RECURSOS 

Ente nde  como potencias  perdas  dos  recursos  os  volumes  expres s ivos  prove nientes  de  fundos  de  inves timentos  
diretamente  atrelados  aos  riscos  de  mercado, crédito e  liquide z.

Contingênc ias Medidas Res o luç ão

1. P otencia is  perdas  de recursos a) Apuração das  causas  
acompanhado de  re la tório;

b) Identificação dos  envolvidos  a  
conta r do início do proces so;

c) Es tudo Técnico com a  viabilidade  
administra tiva , finance ira e  s e  for o 
caso, jurídica .

Curto, Médio e  Longo Prazo

 

 

 
14      CONTROLES INTERNOS 

Antes  de  qua lquer aplicação, resgate  ou movimentações  finance iras  ocorridas  na  ca rteira  de  inves timentos  do 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS, os  
responsá veis  pela  ges tão dos  recursos  deverão s eguir todos  os  princípios  e  dire trizes  envolvidos  nos  proces sos  de  
aplicação dos  inves timentos .

Todos  os  a tivos  e va lores  mobiliários  adquiridos  pe lo RPPS deverão s er regis tra dos  nos  Sistemas  de Liquidação e  
Cus tódia: SELIC, CETIP ou Câmaras  de  Compensação a utoriza das  pe la  CVM.

As  operações  rea lizadas  no mercado secundário (compra/venda  de títulos  públicos ) deverão s e r rea liza da s  através  
de pla ta forma e letrônica  autorizada , S isbex da  BM&F e  CetipNet da Ce tip que já  a tendem aos  pré -requis itos  para  
ofe recer as  rodas  de  ne gociação nos  moldes  exigidos  pe lo Tesouro Naciona l e  pe lo Banco Centra l. O RPPS deverá  
ainda, rea liza r o acompanhamento de  preços  e  taxas  praticados  em ta is  operações  e  compará-los  aos  preços  e  
taxas  utilizados  como refe rência de  mercado (ANBIMA).

O acompanhamento mensa l do desempenho da  carte ira  de  inves timentos  em re lação a  Meta  Atuarial definida , 
garantirá  ações  e  medidas  no curto e  médio pra zo no equacionamento de qua isquer dis torções  decorrentes  dos  
ris cos  a  ela  a tre lados .

Com base nas  de terminações  da  Porta ria  MPS nº 170, de  26 de abril de  2012, a lte rada pe la  Portaria  MPS nº 440, 
de 09 de  outubro de  2013, foi ins tituído o Comitê  de  Inves timentos  a tra vés  do Ato Normativo Decre to nº 146/19 de  
08/03/2019, com a fina lida de  mínima de  participar no proces so decisório quanto à  formulação e  execução da  
Política  de Inves timentos .

Ente nde-se  como participa ção no proces so decisório quanto à  formulação e  execução da Política  de Inves timentos  
a  abrangê ncia  de :

a)  ga rantir o cumprimento da legis lação e  da  Política de Inves timentos ;

b)  ava liar a  conveniência e  ade quação dos  inves timentos ;

c)  monitora r o grau de  risco dos  inves timentos ;



  

d)  observar que  a  renta bilidade  dos  recursos  es te ja  de  acordo com o níve l de  ris co as sumido pe la entidade ;

e)  gara ntir a  ges tão é tica  e  transpare nte  dos  recursos ;

f)  garantir a  execução dos  processos  inte rnos  voltados  para  inves timentos ;

g)  ins ta urar s indicâ ncia no âmbito dos  recursos  de  as s im houver a  neces s idade ;

h)  gara ntir a  exe cução, o cumprimento e  acompa nha mento do Credenciamento da Ins tituições  Finance iras ;

i)  garantir que  a locação es tra tégica  dos  recurs os  es te jam em consonância  com os  es tudos  técnicos  que  nortearam 
o equilíbrio a tuaria l e  fina nce iro dos  recursos  e

j)  qua lquer outra a tividade re laciona da diretamente  a  inves timentos .

Todo o acompanhamento promovido pe lo Comitê  de  Inves timentos  s erá des ignado em formato de  re la tório, s endo 
disponibiliza do para a preciação, a ná lise, contes tação e  aprovaçã o por parte  do Cons elho de  De liberação. S ua  
periodicidade se  a dequada  ao porte  do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS.

Os  re latórios  supracitados  se rão mantidos  e  colocados  à  dis pos ição da  Secretá ria  da  Pre videncia Socia l - SPREV, 
Tribunal de  Contas  do Es ta do, Conselho Fisca l e  demais  órgã os  fisca lizadores  e inte res sa dos .

 

 
15      DISPOSIÇÕES GERAIS  

A presente  Política  de  Inve s timentos  poderá  se r re vis ta  no curso de  sua  execução e  deverá  se r monitorada  no curto 
pra zo, a  contar da  da ta  de  sua  aprovaçã o pe lo órgã o superior competente  do RPPS, s endo que  o prazo de va lidade  
compreenderá  o a no de  2020.

Reuniões  extraordinárias  junto a o Comitê  de  Inves timentos  e  pos te riormente  com Conse lho Delibera tivo do RPPS, 
se rão rea lizadas  sempre  que  houver necess idade  de  a jus tes  nes ta  Política  de  Inves timentos  perante  o 
comportame nto/conjuntura  do mercado, qua ndo se  a presentar o interes se  da pres ervação dos  a tivos  fina nce iros  
e/ou com vis tas  à  adequação à  nova legis lação.

O re latório da  Política  de  Inves timentos  e suas  poss íve is  revisões ; a  documentação que  os  fundamenta , be m como 
as  a provações  exigidas  perma necerão à  dispos içã o dos  órgãos  de  acompanhamento, supervisão e  fiscalização 
pe lo pra zo de  10 (dez) a nos .

Deverão es ta r certificados  os  responsáve is  pe lo acompanhamento e  operaciona lização dos  inves time ntos  do RPPS , 
através  de  exame de  certificação orga niza do por e ntidade  autônoma de re conhecida  ca pacidade  técnica  e  difusão 
no mercado bras ile iro de  ca pita is , cujo conteúdo abra ngerá , no mínimo, o contido no anexo a  Porta ria  MPAS nº 519, 
de  24 de  agos to de  2011. 

A comprovação da  habilita ção ocorre rá  mediante  o preenchimento dos  campos  específicos  cons tantes  do 
Demons tra tivo da  Política  de  Inves timentos  - DPIN e  do Demons tra tivo de Aplicações  e  Inves timentos  dos  Recurs os  
- DAIR. 

As  Ins tituições  Finance iras  que opere m e  que  venham a  operar com o RPPS  pode rão, a  título ins tituciona l, oferecer 
apoio técnico a tra vés  de  cursos , s eminários  e  workshops  minis trados  por profiss iona is  de mercado e /ou 
funcionários  das  Ins tituiçõe s  para capacitação de  se rvidores  e  membros  dos  órgãos  colegiados  do RPPS; be m 
como, contrapres taçã o de  s erviços  e  proje tos  de iniciativa do RPPS, s em que haja  ônus  ou compromiss o vinculados  
aos  produtos  de  inves timentos .



  

Cas os  omis s os  nes ta  Política  de  Inves timentos  remetem-se  à  Res olução CMN n° 3.922/2010 e  suas  a lterações , e  à  
Portaria  MP S nº 519, de  24 de  agos to de  2011 e  também alte rações  e  demais  normativas  pertinentes  aos  Regimes  
Próprios  de  Previdê ncia  Socia l.

É pa rte  integrante  des ta  P olítica  de  Inves timentos , a  cópia  da  Ata  do  Comitê  d e  Inves tim entos  que  é  participa nte  
do proces so decis ório quanto à  sua  formulação e  a  cópia da Ata  do  órgão s uperior compe tente  que  aprova  o 
presente  ins trumento, de vidamente as s ina da por seus  membros .

Es te  documento deverá  s er a ss inado:

a)  pe lo representante  do e nte  fede rativo,

b)  pe lo representante  da  unidade ges tora  do RPPS

c)  pe los  re sponsáve is  pe la  e laboração , ap rovação e  execução des ta  Política  de  Inves timentos  em atendimento 
ao § 4° do a rt. 1° da  Porta ria  n° 519, de  24 de  agos to de  2011.
  

Arapongas , 02 de  deze mbro de  2019. 
 
 
 
 
 

  Va ld in ei J u liano  P ere ira                           Lu cia  He lena  Gomes  Go lon                 J u liano  Andre  Domingos    
       P re s idente  do  CMP                                         P res idente  do  CF                          Pres iden te  do  COMIN 
 
 
 
 

Maria  do  Carmo  Paiano  Nihei                                               Se rg io  Onofre  da  S ilva  
        Dire tora  Pres iden te                                                                      P re feito  

 
 



  

DISCLAIMER 

Este  documento (caracte rizado como re la tório, parece r ou a ná lise) foi prepa ra do pa ra  uso exclus ivo do des tina tá rio, 
não podendo s er reproduzido ou dis tribuído por es te  a  qua lquer pes soa  s em expres sa  autorização da  empresa . As  
informaçõe s  aqui contidas  são s omente  com o obje tivo de  prover informações  e  não re presenta , em nenhuma 
hipótes e , uma  ofe rta  de  compra e  venda ou s olicitação de  compra e  venda de qua lquer valor mobiliário ou 
ins trumento finance iro. Esta  é  apenas  uma  OPINIÃO que  reflete  o momento da  aná lise  e  s ão cons ubs tanciadas  em 
informaçõe s  coletadas  em fontes  públicas  e  que julgamos  confiáve is . A utilização des ta s  informações  em s uas  
toma das  de  decisão e  cons equentes  pe rdas  e  ga nhos  não nos  torna re spons áveis  dire tos . As  informações  aqui 
contidas  não representa m garantia  de  exa tidão das  informações  pres tadas  ou julgamento s obre a  qualida de  das  
mesmas , e  nã o devem se r cons ideradas  como ta is . As  informações  des te  documento es tã o em cons onância  com 
as  informações  sobre  os  produtos  mencionados , entre tanto nã o s ubs titue m seus  materia is  oficia is , como 
regulame ntos  e  pros pectos  de  divulgação. É recomendada  a  le itura cuida dos a des te s  materia is , com es pecia l 
atenção pa ra a s  cláus ulas  re la tivas  a o obje tivo, a o ris co e  à  política  de  inves timento dos  produtos . Todas  a s  
informaçõe s  pode m se r obtidas  com o re spons áve l pe la  dis tribuição ou no s ite  da  CVM (Comiss ão de  Valore s  
Mobiliários ). Sua e laboraçã o bus cou atender os  obje tivos  de  inves timentos  do cliente , cons iderando a  sua s ituação 
finance ira  e  s eu pe rfil. A rentabilida de  obtida  no pass ado não representa  ga rantia  de  rentabilidade futura  e  os  
produtos  es trutura dos  e /ou de longo pra zo poss uem, a lém da vola tilidade , riscos  as sociados  à  sua  carte ira de 
crédito e  e s truturação. Os  ris cos  ine rentes  aos  divers os  tipos  de  operaçõe s  com valores  mobiliários  de  bolsa , 
ba lcã o, nos  mercados  de  liquidação futura  e  de  deriva tivos , podem resultar em pe rdas  aos  inves timentos  re alizados , 
bem como o inve rso proporciona lmente . Todos  e  qua lquer valor exibido es tá  repres entado e m Real (BRL) e  pa ra  os  
cálculos, foram utilizadas  obse rvações  diá ria s , se ndo sua fonte o S is tema Quantum Axis e  a  CVM. A contra tação de  
empresa  de  cons ultoria  de  valores  mobiliá rios  para  a  e miss ão des te  documento não ass egura  ou sugere  a  
exis tência de  gara ntia  de  res ultados  futuros  ou a  is enção de  risco. Os  RPP S de vem es tar ade qua dos  à s  normativas  
pe rtinentes  e  principalmente  a  Portaria  nº 519, de  24 de agos to de  2011 e  s uas  a lte rações , a lém da Resolução CMN 
nº 3.922 de  25 de novembro de  2010 e  s uas  a lterações , que  dispõem s obre  as  a plicações  dos  recursos  fina nceiros  
dos  Regimes  Próprios  de  P revidência  Socia l, ins tituídos  pela  União, Es tados , Dis trito Fe dera l e  Municípios  e  dá  
outras  providências .

 

 

 

 

 

 

 

 


