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1. JNTRODU(:AO 

Atendendo a legisla~ao pertinente aos investimentos dos Regimes Pr6prios de Previdencia Social - RPPS, em 

especial a Resolu~ao CMN n°. 3. 922, de 25 de 1\(ovembro de 2010, o Institute de Previdencia dos ,. 

Servidores de Vic;:osa do Ceara - VIC;:OSAPREV, esta a'presentando a versao de sua Politica de lnvestimentos 
' 

para o ano de 2014, devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Previdencia. 

Trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisao 
!I 

relativa aos investimentos do vu;:oSAPREV utilii~da como instrumento necessaria para garantir a 

consistencia da gestae dos recursos no decorrer do t<:'mpo, visando a manuten~ao do equilibria econ6mico

financeiro entre os seus ativos e passives no periodo de 01/01/2015 a 31/12/2015. 

Algumas medidas fundamentam a confec~ao desta Politica, sendo que a principal a ser adotada para que se 

trabalhe com parametres consistentes refere-se a analise do fluxo atuarial da entidade, ou seja, 0 seu 

fluxo de caixa do passive, levando-se em considera~~o as reservas tecnicas atuariais (ativos) e as reservas 

matematicas (passive) projetadas pelo caJculo atuari~l. 

2. OBJET/VO 

A Politica de lnvestimentos do VIC;:OSAPREV tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplica~6es dos 

recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiaries do regime, visando atingir a meta 

atuarial definida para garantir a manuten~ao do seu equilibria econ6mico-financeiro e atuarial, tendo 

sempre presentes os principios da boa governan~a:; da seguran~a, rentabilidade, solvencia, liquidez e 

transparencia. 

A Politica de lnvestimentos tem ainda, como objeti.'vo especifico, zelar pela eficiencia na condu~ao das 

opera~6es relativas as aplica~6es dos recursos, buscando alocar os investimentos em institui~6es que 

possuam as seguintes caracteristicas: solidez patrim!Jnial e experiencia positiva no exercicio da atividade 

de administra~ao de grandes volumes de recursos e ejn ativos de baixo risco. ,, 

Para cumprimento do objetivo especifico e considerando as perspectivas do cenario econ6mico, a politica 

estabelecera a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada aloca~ao dos 

ativos, a vista do perfil do passive no curto, medio e, longo prazo, atendendo aos normativos da Resolu~ao 

no 3922/10. 
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3 . ORIGEM DOS RECURSOS 

Os recursos em moeda corrente do VIC;:OSAPREV sao orlginarios das contrlbui~6es dos servidores e do ente, 

podendo ser normal e suplementar, alem dos aportes financeiros, das contribui~6es parceladas e das 

compensa~6es previdendarlas, descontadas as despesas administrativas. 

4 . ESTRA TEGIA DE ALOCA~AO DE RECURSOS 

4 . 1 Centirio Macroeconomico 

Para embasar as decis6es de investimento sera elaborado cenario macroeconomico com revisao trimestral 

das seguintes premissas: 

• Cresdmento economico - PIB nacional e intemacional; 

• Previsao da Taxa SELIC - final do periodo; 

• Previsao da Taxa SELIC - media; 

• lnfla~ao (IPCA); 

• Niveis possiveis de juros reais; 

• Taxa de cambia; e 

• Possibilidades de investimento em renda fixa e em renda varlavel. 

4. 1. 1 Economia lnternacional 

No cenarlo mundial, ha urn receio exagerado de queda do cresdmento na economia mundial. 

Com rela~ao aos Estados Unidos, espera-se que o crescimento lentamente, mas com robustez, podendo 

esperar algum aumento de infla~ao, que podera gerar urn aumento de taxa de juros que podera afetar o 

fluxo de d6lar no Brasil. 

Na Europa, espera-se ainda urn crescimento instavel, prlndpalmente de suas pnnapais economia 

Alemanha, Fran~a e ltalia, porem vindo de dois anos sem crescimento, crescera em 2014 e continuara em 

2015. A infla~ao continuara muito baixa e com juros proximo a zero. 

A China, deve continuar crescendo, porem em patamares menores que nos ultimos anos. 

Segue quadro de compara~ao: 
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EUA 

Zona do Eu ro 

China 

Mundo 

4.1.2 Economia Nadonal 

- - . - - - --- - - - -

I I 

2004-2007 I 2012 2013 : 20 : 
I , 

I , I 
I I 

2,9 2,3 2,2 2, 

2,5 -0,6 -0,4 0, 

12,1 7,8 7,7 7, 

5,1 3,2 3,0 3, 

Em 2014, o Brasil perdeu dinamismo com crescimento PIB proximo a zero, espera-se 0,20%, com infla~ao 

persistente no teto da meta, mesmo havendo reten~ao dos prefi:os administrados em 2014, gasto publico 

elevado que ocasionou urn aumento de taxa de juros em 2014, com tendencia de alta para o anode 2015. 

4. 1.3 Projefoes para 2015 

Fizemos as proj~Oe.s baseadas em tres cenarios econ&nicos: urn cenario pessimista, urn mais provavel e 

outro otimista. Estas proj~6es foram baseadas em analise dados publicos e analise intema. 

Proj~ao de indicadores macroeconomicos para exerdcio de 2015: 

Proje~oes Macroeconomicas 
BRASIL 2015 

Variaveis Pessimista Provavel Otimista 

PIB {% de crescimento real) 0,50 0,80 1,00 

IPCA 7,00 6,42 5,50 

IGP-M 6,90 5,54 4,90 

Taxa de Cambio final (R$/US$) 2,80 2,60 2,25 

Taxa Selic (final do a no) 13,20 12,00 11,00 

Taxa Selic {media do ano) 12,75 11,97 11,25 

Taxa de Juros Real {deflacionado IPCA) 5,65 5,24 5,21 
Fonte: Relat6rio Focus (BCB) 25/ 10/ 13 / ARIMA 

5. MODELO DE GESTAO 
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0 VI<;:OSAPREV adota o modelo de Gestao Propria, previsto na Resoluc;:ao CMN no 3922/10. 
' 

A adoc;:ao deste modelo de gestao significa que o total dos recursos ficara sob a responsabilidade do 

VI<;:OSAPREV, com profissionais qualificados e certifjcados par entidade de certificac;:ao reconhecida pelo 

Ministerio da Previdencia, conforme exigencia da Por;taria 519/11, que para tanto ira gerenciar a aplicac;:ao 
I, 

de recursos, escolhendo os ativos, delimitando os: niveis de riscos, estabelecendo os prazos para as 

aplicac;:oes. 

0 VI<;:OSAPREV tern ainda a possibilidade de contratac;:ao de empresa de consultoria, de acordo com os 

criterios estabelecidos na Resoluc;:ao 3922/10 e pela Portaria MPS no 519, com suas alterac;:oes, para 

orientac;:ao em relac;:ao ao seu portfolio, avaliac;:ao e emissao de nota tecnica correlata aos seus 

investimentos e principais riscos ao qual esta exposto:. 

Sempre serao considerados a preservac;:ao do capital, os niveis de risco adequados ao perfil do 

VI<;:OSAPREV, a taxa esperada de retorno, os limites"tegais e operacionais, a liquidez adequada dos ativos, 

trac;:ando-se uma estrategia de investimentos, nao s6 focada no curta e media prazo, mas principalmente, 

no Iongo prazo. 

6. METODOLOGIA DE SELEc;ii.o DE JNVEST/MENTOS 

0 comite de investimento ira credenciar as instituic;:Qes financeiras interessadas em receber aplicac;:6es de 

recursos do VI<_;:OSAPREV estao obrigadas a se c(edenciar junto a Unidade Gestora obedecendo ao 

"Regulamento para Credenciamento de lnstituic;:oes;;Financeiras, Sociedades Corretoras e Distribuidoras, 

Gestora e Administradora de Titulos e Valores Mol)iliarios e seus produtos" disponibilizado no site do 

VI<_;:OSAPREV. 

Os investimentos espedficos sao definidos com basei na avaliac;:ao risco!retomo, no contexto do portfolio 

global do VI<_;:OSAPREV. 
,, 

lndividualmente, os retomos dos ativos sao projetados com base em um modelo que parte do cenario 

macroeconomicO (naciona[ e internacional) e projeta! OS impactOS desse cenario para 0 COmportamentO da 

curva futura de juros no caso da Renda Fixa, e para os diversos setores economicos e empresas no caso da 

Renda Variavel. 

• As informac;:oes utilizadas para a construc;:ao dos cenarios e modelos acima descritos serao 
' 

obtidas de fontes publicas e de consultorias privadas. 
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l! 
Os investimentos deverao acontecer de forma indireta, ou seja, via cotas de fundos investimentos. 

A defini~ao dos fundos de investimentos de renda,fixa abertos e das institui~6es intermediadoras que 

receberao os recursos do VI<;:OSAPREV se darao, pelo Comite de lnvestimento, que devera se reunir 

trimestralmente para definir quais fundos serao aplicados no proximo trimestre, preferendalmente, pelos 

classificados como de baixo risco de credito, ou s~ja, aqueles enquadrados como "Investment Grade", 
J: 

fundamentadas em classifica~6es de risco (rating) rio minima "BBB+" conferidas preferendalmente pelas 

seguintes agendas: 

• Standards Poors; 

• Moody's 

• Fitch IBCA 

• Atlantic Rating 

• SR Rating 

7. LIMITAr;:OES 

Serao observados os limites de concentra~ao dos investimentos da seguinte forma: 

• 0 limite e o segmento de aplica~ao permitida pela respectiva Politica de lnvestimento 

obedecera o que consta nas subse~oes I, II e Ill, da Se~ao II, da Resolu~ao do Conselho 

Monetario Nadonal n ° 3. 922, de 25 de novembro de 2010. 

• 0 limite geral desta Politica de lnvestimento obedecera ao que consta na subse~ao I, da 

Se<;:ao Ill, da Resolu<;:ao do Conselho,,:Monetario Nadonal no 3.922, de 25 de novembro de 

2010. 

8. RESTR/r;:OES 

A veda~ao desta Politica de lnvestimento obedecera ao que determina na subs~ao VI, da Se~ao IV, da 

Resolu~ao do Conselho Moneta rio Nadonal n ° 3. 922, :de 25 de novembro de 2010. 

9. GERENC/AMENTO DE RISCOS 

Nos investimentos indiretos via fundos de investime0tos deverao ser levados em conta os seguintes riscos 

envolvidos nas opera~6es: 
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Risco de Mercado- e o risco inerente a toda~ as modalidades de aplica~6es financeiras disponiveis 

no mercado financeiro, corresponde a incerteza em rela~ao ao resultado de um investimento 

financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrenda de mudan~as futuras nas condi~6es 

de mercado. E o risco de varia~6es, osdla~oes nas taxas e pre~os de mercado, tais como taxa de 

juros, pre~os de a~6es e outros indices. E ligado as osdla~6es do mercado financeiro. 

• Risco de Credito · tambem conheddo como risco institudonal ou de contraparte, e aquele em que 

ha a possibilidade de o retorno de investimento nao ser honrado pela institui~ao que emitiu 

determinado titulo, na data e nas condi~6es [legodadas e contratadas; 

• Risco de Liquidez - surge da dificuldade em ~e conseguir encontrar compradores potendais de um 

detenninado ativo no momenta e no pre~o desejado. Ocorre quando um ativo esta com baixo 

volume de neg6dos e apresenta grandes difc;ren~as entre o pre~o que o comprador esta disposto a 

pagar (oferta de compra) e aquele que o ve~:~edor gostaria de vender (oferta de venda). Quando e 

necessaria vender algum ativo num mercado:'iliquido, tende a ser difidl conseguir realizar a venda 

sem sacrificar o pre~o do ativo negodado. 

• Risco de Descasamento (Ativo/Passivo) - para que os retornos esperados se concretizem e 

necessaria o acompanhamento do desempenho das aplica~6es seledonadas pelos Gestores do 

vu;:osAPREV. Para tanto, a empresa de consultoria fara a medi~ao dos resultados, utilizando as 

informa~6es atuariais para o casamento entre o passivo e o ativo, priorizando a liquidez, risco e 

retorno dos investimentos do YH;osA·PREY. 

10. ALOCA~AO ESTRATEGICA DOS RECURSOS 

10.1 Segmentos de Ap/icar;:iio 

Esta Politica de lnvestimentos e detenninada em concordanda com a Resolu~ao do CMN no 3.922, de 25 de 

novembro de 2010, e preve os seguintes segmentos de atua~ao: 

• Segmento de Renda Fixa; 

• Segmento de Renda Variavel; e 

• lm6veis. 

As aplica~6es nos fundos de investimentos devem obedecer a seguinte composi~ao de titulos, conforme os 

cenarios desenhados: 
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TOTALGERAL 100,000A. 100,00% 100,00% 

10.2 Objetivos da Alocafiio dos Recursos 

0 obj etivo e garantir o equilibria de longo prazo entre o ativo e passivo do VI<;OSAPREV obedecendo a 

seguinte meta: 

• Meta atuarial: 6% ao ano + infla~ao (IPCA) projetada para 2014 de 6,42% ao ano, totalizando 

uma rentabilidade anual de 12,57%; 

• Meta de servis;o passado: 0,08% ao ano; 

• Meta de deficit atuarial passado: 0,18% ao ano; e 

• Meta para atingir limite minima de contribui~ao: 0,32% ao ano. 

A primeira meta e definida como a meta necessaria para que nao seja gerado deficit atuarial em virtude 

das aplicas;oes. 

A segunda meta tern como objetivo pagar o deficit atuarial existente em virtude da nao funda~ao por 

completo a ser reatizada peta Compensas;ao Previdenciaria a receber do INSS. 

A terceira e referente ao deficit atuarial ja existente devido a varios motivos explicados na DRAA. 

A quarta tern como objetivo atingir a contribuis;ao minima patronat de 11%. 
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Por fim , a meta de investimento, que e composta pela soma das quatro submetas, deve ser de 13,05% ao 

a no. 

10.3 Faixas de Aloca~iio de Recursos 

Os quadros abaixo demonstram os limites minimos e maximos por tipo de ativo, respeitando as limita~oes 

legais. 

' 

RENDA FIXA 
Enquadramento - Resoluc;Ao 

Alocac;ao (%) 3922/10 
TIPO 

LIMITE LIMITE Legal %Maximo MAxiMO M(NIMO 

Titulos Publicos Art. 7°, lnciso I, "a" 100,00% 60,00% 0,00% 

Fl e FtC 100% TP Art. 7°, lnciso I, "b" 100,00% 100,00% 50,00% 

Compromissadas Art. 7°, lnciso II 15,00% 0,00% 0,00% 

Fl Renda Fixa ou Referenciado - Art. 7°, lnciso Ill 80,00% 60,00% 0,00% IMA ou ldka 

Fl Renda Fixa ou Referenciado - Art. 7°, lnciso IV 30,00% 30,00% 0,00% Aberto 

Poupanc;:a Art. 7°, lnciso V 20,00% 0,00% 0,00% 

FlOC- Aberto Art. 7°, lnciso VI 15,00% 15,00% 0,00% 

FlOC - Fechado Art. 7°, lnciso VII 5,00% 5,00% 0,00% 

Fl Renda Fixa Credito Privado Art. 7°, lnciso VII, "a" 5,00% 5,00% 0,00% 

RENDA VARIAVEL 
Enquadramento - Resoluc;Ao Alocac;io (%) 3922/10 

TIPO 
LIMITE LIMITE Legal %Maximo 

MAxiMO MiNIMO 

FIA referenciado em lbovespa, IBrX 
Artigo 8°, lnciso I 30,00% 25,00% 0,00% e IBrX50 

ETF referenciado em lbovespa, Artigo 8°, lnciso II 20,00% 15,00% 0,00% IBrX e IBrX50 

FIA que compra ETF Artigo 8°, lnciso Ill 15,00% 15,00% 0,00% 

Fl - Multimercado - Aberto Artigo 8°, lnciso IV 5,00% 5,00% 0,00% 

Fl- Participay6es Artigo 8°, lnciso V 5,00% 5,00% 0,00% 
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Fl - lmobiliario Artigo 8', lnciso VI 5,00% 0,00% 

--
' JMOVEIS - - - - . - - .. - -- . 

Enquadramento:- Resolu9f!io Alocac;ao (%) 
TIPO 3922/'10 

Legal ; % Mclximo LIMITE MAXIMO LIMITE MfNIMO 

lntegralizac;ao de lm6veis em 
Artigo 9° - 0,00% 0,00% cotas de Fundos lmobiliilrios 

11. DJSPOSJr;OES GERAIS 

A Politica de lnvestimentos e suas revis6es sao ,!de competenda da Diretoria Executiva que, ap6s 

elabora~ao, deven\ solidtar aprova~ao ao Conselho Munidpal de Previdenda, conforme o artigo 5' da 

Resolu~ao n' 3. 922/2010. 

As aplica~6es que nao estiverem claramente definid'as nesse documento, e que nao estiverem de acordo 

com as diretrizes de investimentos ou em conformidade com a legisla~ao aplicavel em vigor, deverao ser 

levadas ao Conselho Munidpal de Previdenda para avalia~ao. 

A Politica de investimentos foi desenvolvida considerando as proje~6es macro e microecon6micas no 

intervale de doze meses e poden\, justificadament~, ser revista no curso de sua execu~ao, com vistas a 
adequa~ao ao comportamento da conjuntura do mercado ou a nova legisla~ao. 

' 

As informa~6es contidas na Politica Anual de lnvestimentos e suas revis6es deverao ser disponibilizadas 

pelos responsaveis pela gestao do vu;:osAPREV aos •seus segurados e pensionistas, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data de sua aprova~ao, atraves de publica~ao no site da Unidade Gestora ou em meio 

fisico na sede da Unidade Gestora. 

0 responsavel pela gestao dos recursos do Vlc;:OSAPREV devera ser pessoa fisica vinculada ao Ente 

Federative e a Unidade Gestora do regime como se'rvidor titular de cargo efetivo ou de livre nomea~ao e 

exonera~ao, apresentado formalmente designado para a fun~ao por ato da autoridade competente. Devera 

ter sido aprovado em exame de certifica~ao organizado por entidade aut6noma de reconhedda capacidade 

tecnica e difusao no mercado brasileiro de capitais. 

A Politica de lnvestimentos do Institute de Previdencia do Municipio de Vlt;:OSA DO CEARA- Vlt;:OSAPREV 

foi aprovada atraves da resolu~ao do Conselho Munidpal de Previdenda em 01 DE DEZEMBRO DE 2014. 
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VI<;:OSA DO CEARA-CE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014. 
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