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l.INTRODU<;AO

Atendendo clResolm;ao do Conselho Monetario Nacional

- CMN 3.790, de 24 de setembro

de 2009, 0 Instituto de Previdencia do Municipio de Macae, apresenta sua Politica de Investimentos
para 0 ano de 2010, aprovada pelo Conselho Previdenciario.
A elaborac;aoda Politica de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta
e norteia todo 0 processo de tomada de decisao relativo aos investimentos dos Regimes Pr6prios.
Empregada como instrumento necessario para garantir a consistencia da gesmo dos recursos em
busca do equilibrio economico-financeiro.
Os fundamentos para a elaborac;aoda presente Politica de Investimentos esmo centrados em
criterios tecnicos de grande relevancia, ressalta-se que 0 principal a ser observado, para que se
trabalhe corn parametros s6lidos, e aquele referente clanalise do fluxo de caixa atuarial da entidade,
ou seja, 0 enquadramento entre ativo e passivo, levando-se em considerac;ao as reservas tecnicas
atuariais (ativos) e as reservas matematicas (passivo) projetadas pelo calculo atuarial.

2. OBJETIVO

A Politica de Investimentos do Instituto de Previdencia do Municipio de Macae, tern como
objetivo estabelecer as diretrizes das aplicac;5es dos recursos garantidores dos pagamentos dos
segurados e beneficiarios do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a
manutenc;aodo seu equilibrio economico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os principios
da boa govemanc;a,da seguranc;a,rentabilidade, solvencia, liquidez e transparencia.
A Politica de Investimentos tern ainda, como objetivo especifico, zelar pela eficiencia na
conduc;aodas operac;5esrelativas as aplicac;5esdos recursos, buscando alocar os investimentos em
instituic;5es que possuam as seguintes caracteristicas: solidez patrimonial, experiencia positiva no
exercicio da atividade de administrac;aode grandes volumes de recursos e em ativos de baixo risco.
Para cumprimento do objetivo especifico e considerando as perspectivas do cenario
economico, a politica estabelecera a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais
adequada alocac;aodos ativos, clvista do perfil do pas~urto,
IVOSda Resoluc;aonO3.790/09 do CMN.

medio e longo prazo, atendendo

---
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3. CENARIO ECONOMICO PARA 0 EXERCicIO DE 2010

A presente politica de investimentos esm baseada nas avaliaoes do cemirio economico para
o ano de 2010, tendo-se utilizado, para tanto, 0 boletim FOCUS, que pode ser acessado atraves do
link http://www4.bcb.gov.br/?FOCUSRELMERC, na pagina do Banco Central do Brasil corn
posiao em 28 de setembro de 2009, conforme indices demonstrados na tabela abaixo, utilizou-se
ainda, coma parfunetro para projeao de cenano de medio prazo a Ata do COPOM divulgada em
29/1012009.

. 2009

Setembro/2009

2010

11/09

Atual

11/09

IPCA

0,24%

0,25%

4,30%

4,31%

4,35%

4,30%

IGP-DI

0,25%

0,27%

-0,26%

-0,20%

4,50%

4,50%

IGP-M

0,30%

0,31%

-0,64%

-0,61%

4,50%

4,50%

IPC-Fipe

0,30%

0,31%

4,21%

4,20%

4,45%

4,45%

PIB

-

-

-0,15%

0,00%

4,00%

4,20%

Balana Comercial

-

-

US$ 25,00 bi

US$ 18,00 bi

US$ 18,00 bi

US$ 15,00 bi

US$ -15,00 bi

US$ -22,80 bi

US$ -22,80 bi

US$ 25,00 bi

US$ 25,00 bi

US$ 30,00 bi

US$ 30,00 bi

Atual

US$ 25,00 bi

Saldo em Conta

-

Corrente

11/09

Atual

Investimento
Estrangeiro
Taxa de Cfunbio

R$ 1,84

R$ 1,82

R$ 1,81

R$ 1,80

R$ 1,85

R$ 1,80

-

-

42,75%

43,10%

41,00%

41,00%

-

-

-7,28%

-7,25%

6,00%

6,00%

-

-

8,75%

9,25%

9,25%

Oivida Liquida
Setor PUblico(%
PIB)
Produiio

Industrial

....

Taxa Selic

8.7lJO/o.

?oletim
Focus e urn informeque rei'
. adamentecem institui~oesfinanceiras,e e

\~

~e~oes do mercado corn base em consulta a
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Retrospectiva 2009

No final de 2008 0 mercado previa urn conjunto de a~oes dos Bancos Centrais dos paises
atingidos pelos efeitos da crise no sistema financeiro intemacional e que efetivamente foram
tomadas ao longo de 2009. Dentre essas medidas destacamos 0 socorro as institui~oes financeiras
corn problemas de solvencia, redu~ao das taxas basicas de juros e abertura de linhas de credito corn
recursos publicos.
Contrariando todas as expectativas tivemos ao longo de 2009, urna crise curta e pouco
profunda. No Brasil, os juros cairam para os niveis mais baixos da hist6ria. Este fato provocou urna
redu~ao nos ganhos na maioria das aplica~oes em renda fixa, sobretudo nos fundos referenciados DI
e de curto prazo.
la 0 segmento de renda variavel experimentou ao longo do ano urna eleva~ao forte e
consistente, sobretudo pelo ingresso recorde de recursos de capital estrangeiro. Nem a taxa~ao, por
parte do govemo em outubro, foi capaz de arrefecer os animos, pois, os fundamentos
macroeconomicos e a eleva~ao, do Brasil, por parte da Moodys, para a categoria de investiment
grade, impulsionaram os investidores na busca por melhores possibilidades de ganhos no mercado
acionario.

Perspectiva para 2010

Na avalia~ao do COPOM

- Comite

de Politica Monetaria do Banco Central 0 patamar de

juro e apropriado para 0 momento, por colaborar para a sustenta~ao da infla~ao nas metas e para
urna recupera~ao nao inflacionaria da economia, segundo a ata de sua penultima reuniao realizada
em 08 e 09/12/2009.
Em nossa avalia~ao, a ata divulgada pelo COPOM refor~a a visao do Banco Central
anunciada no comunicado ap6s a reuniao e a percep~ao de que a taxa basica de juros da economia
ficara estavel por algum tempo. Em sua penulti
em 8,75%.

IJ

.ao do ano, 0 Banco Central manteve a Selic

....
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o que refor~a nossa visio e a seguinte afirma~io trazida pela ata:

"0 Comite avalia que esse patamar de taxa bcisica de juros e consistente corn urn cemirio
inflaciomirio benigno, contribuindo para assegurar a manuten~ao da infla~ao na trajet6ria de metas
ao longo do horizonte relevante e para a recupera~ao nao inflaciomma da atividade economica".
Segundo 0 Copom, 0 arrefecimento da demanda em meio a crise mundialpode estar sendo

suplantada, mas ainda permanece segunda a ata, urna "sensivel margem de ociosidade dos fatores
de produ~ao, que nao deve ser eliminada rapidamente em urn cemirio bcisicode recupera~ao gradual
da atividade economica".
Nesse cemmo de retomada gradativa, que tern sido confirmado pelos elementos disponiveis
ate 0 momento, as for~as inflaciommas devem seguir refreadas. Ainda nao ha consenso no mercado
sobre quando sucedera uma alta da taxa bcisica de juros

- Selic, mas e consenso no mercado que nao

sera em breve.
Em que pese de 0 COPOM ter sido mais enfatico na questiio da recupera~ao da demanda,
nao cita nenhurn fator de grande risco de retomada da infla~ao. 0 COPOM observa que as
expectativas seguem alinhadas a meta. A mensagem e clara: a economia esta dando sinais de
recupera~ao, sem riscos inflacionanos, entretanto a expectativa e de inicio de urn ciclo de aperto
monetario a partir de abril de 2010.
o Copom afirma que 0 juro atual esta ajustado a urna recupera~ao nao inflacionana, e corn
isso temos a expectativa de que a taxa de juros vai ficar estavel por urn born tempo.
Riscos

Em, que pese a expectativa otimista, existem riscos ao cenano, coma ressalta a ata, fazendo
corn que 0 Copom monitore atentamente 0 comportamento da economia diante do novo patamar
recorde de baixa do jura.

-

"Visando preservar a melhora da trajet6ria inflacionana prospectiva, em cenano
macroeconomico que contem incertezas importantes, 0 Copom avalia que a politica monetaria deve
manter postura cautelosa, corn vistas a assegurauten~ao
trajet6ria de metas", acresceu a ata.

/

da convergencia da infla~ao para a

;

.

IDiii
--

---

---

--~-
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Entre os riscos observados pelo Banco Central, no curto prazo existem os mecanismos de
reajuste que pressionam alguns preyOS de serviyos e itens monitorados, e ainda urn eventual
aurnento dos preyOSde commodities. Adicionalmente, nao podemos deixar de ressaltar que os
"ativos t6xicos", oriundos da crise do subprime,nos Estados Unidos, ainda esmo nos balanyos dos
bancos estrangeiros sem urna soluyao definitiva. Mudanyas em sua contabilidade, corn 0
reconhecimento das perdas reais, podem gerar enormes prejuizos e fortes turbulencias aos mercados
mundiais.
No cenano de media prazo, os riscos derivam dos resultados defasados dos estimulos
monetario e fiscal, levando-se em conta a dinfunica do consurno e do investimento, em contexto de
retomada da utilizayao dos fatores de produyao.
"0 balanyo dessas influencias sobre a trajet6ria prospectiva da inflayao sera fundamental na
avaliayao das diferentes possibilidades que se apresentam para a politica monetaria...", coma mostra
a ata do Copom.
No cenano de referencia do Banco Central, que leva em conta cfunbio em R$ 1,70 e Selic
em 8,75%, a projeyao para a inflayao de 2009 elevou-se ligeiramente sobre a reuniao anterior, mas
segue abaixo do centro da meta, de 4,5 por cento. 0 progn6stico para 2010 ficou esmvel, "em tomo
do centro da meta".

Infla~io para 2010

o Boletim FOCUS, do Banco Central, que resulta da pesquisa semanal junto a cem
instituiyoes financeiras sobre a expectativa destas sobre a economia, elevou a sua previsao para a
inflayao para 0 ano de 2010.

Infla~io

As expectativas dos economistas do mercado financeiro para 0 indice de Preyos ao
Consurnidor Amplo (IPCA) de 2009 caiu de 4,30% para 4,29%. Ja para 2010, porem, 0 mercado
projeta urn avanyOde 4,41% para 4,50%.
Deste modo, a previsao do mercado para
inflayao determinada para 0 periodo de 4,50%.

de 2010 ja esm enquadrado na me

....
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No Brasil, 0 sistema adotado e 0 de "metas de infla~ao", pelo qual 0 Banco Central ajusta a
taxa basica de juros para atingir a meta pre-estabelecidas. Para 2009, 2010 e 2011, a meta
estabelecida pelo Conselho Monetario Nacional e de 4,50%, corn urn intervalo de tolenlncia de dois
pontos percentuais para cima ou para baixo. Assim, 0 IPCA pode ficar entre 2,50% e 6,50% sem
que a meta seja formaImente descurnprida.

Taxa de juros

Corn infla~ao maior, a expectativa do mercado e de que a taxa basica de juros, atualmente
em 8,75% ao ano, chegue ao fim de 2010 em 10,50% ao ano. - expectativa esta, que se mantem a
algumas semanas.
A perspectiva, das cem institui~oes pesquisadas e de que a taxa de juros seja mantida no
nivel atual de 8,75% ao ano, pelo menos, ate abril de 2010, quando avan~aria para 9,25% ao ano.
Em agosto do ano que vem, segundo a previsao do mercado, a taxa Selic subiria para 9,6%
ao ano, e, em setembro, passaria para 9,75% ao ano. la em outubro de 2010, a taxa de juros, ainda
segundo as institui~oes pesquisadas, seria elevada para 10,25% ao ano e, em dezembro, para
10,50% ao ano.
A expectativa de juros maiores em 2010 passou a prevalecer ap6s a divulga~ao do relat6rio
de infla~ao do terceiro trimestre pelo Banco Central, ocorrida no fim de setembro. No docurnento, a
autoridade monetaria preve urn aurnento da infla~ao em 2010 e 2011, impulsionados pelos gastos
publicos.
Crescimento economico

As proje~oes em rela~ao ao Produto Intemo Bruto (PIB) deste ano tern melhorado na visao
do mercado financeiro~Na ultima pesquisa, passou a prever urn crescimento de 0,18%, contra urna
proje~ao anterior de urn crescimento de 0,12% na pesquisa anterior. A previsao para urna eleva~ao
do PIB ao final de 2009 tern sido elevada sistematicamente pelo mercado.
A melhora nas expectativas do mercado, que, por seis meses, acreditou em queda do PIB em
2009, acontece depois de 0 IBGE ter inform

01

o PIB do segundo trimestre deste ano cresce

....
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1,9% na compara9ao corn os tres primeiros meses de 2009,0 que puxou a economia brasileira para
fora da chamada "recessao tecnica".
A proje9ao do mercado financeiro para 0 PIB - Produto Intemo Bruto de 2010 ficou em
4,8% de crescimento. Este nllinero e maior do que a estimativa que consta na proposta de
or9amento do Govemo Federal para 2010, que e de crescimento de 4,5%.
Taxa de cambio

o mercado projeta para 0 cambio ao final de 2009 urna taxa em tomo de R$ 1,70 por d61ar.
Para 0 fim de 2010, a previsao permaneceu estavel em R$ 1,75 por d6lar.
Balan~a comercial e investimentos diretos

Os economistas do mercado financeiro projetam urna eleva9ao do superavit da balan9a
comercial (exporta90es menos importa90es) em 2009 de US$ 25,6 bilhoes para US$ 25,8 bilhoes.
Ao final de 2008 no epicentro da crise, a balan9a comercial apresentou urn superavit de US$
24,7 bilhoes, corn urna forte queda de 38,2% em rela9ao ao ano de 2007, quando 0 resultado
positivo somou US$ 40 bilhoes. Para 2010, a proje9ao do mercado financeiro para 0 saldo da
balan9a comercial recuou de US$ 16,5 bilhoes para US$ 16 bilhoes de resultado positivo.
No caso dos investimentos estrangeiros diretos, a expectativa do mercado financeiro para 0
ingresso de 2009 ficou estavel em US$ 25 bilhoes, mesmo ap6s a taxa9ao do ingresso, em 2%, do
capital especulativo. Para 2010, a proje9ao de entrada de investimentos no Brasil subiu de US$ 32
bilhoes para US$ 33 bilhoes.
4. CONTROLES INTERNOS

-

Os responsaveis pela gesmo dos recursos do Instituto de Previdencia do Municipio de Macae

_p

~~'

realizarao avalia90es mensais de todos os segmentos das aplica90es do Instituto.
Cabera ao Conselho Previdenciario acompanhar a Politica de Investimentos e sua aderencia
do a efetiva aplica9ao dos seus

...
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As opera((oes realizadas no rnercado secundario (cornpra/venda de titulos publicos), deveni
ser realizada atraves de plataforma eletronica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que
ja atendern aos pre-requisitos para oferecer as rodas de negocia((ao nos rnoldes exigidos pelo
Tesouro Nacional e pelo Banco Central.O Instituto de Previdencia do Municipio de Macae, deveni
ainda, realizar 0 acornpanhamento de pre((ose taxas praticados em tais opera((oes e cornpara-Ios aos
pre((ose taxas utilizados corno referencia de rnercado (ANDIMA).

5. METAS
5. 1.Atuarial

Os recursos financeiros administrados pelo Instituto de Previdencia do Municipio de Macae
deverao ser aplicados de forma a buscar urn retorno superior ao indice Nacional de Pre((os ao
Consurnidor - INPC, acrescido de urna taxa de juros de 6% a.a., observando-se sernpre a adequa((ao
do perfil de risco dos segmentos de investirnento. AMrn disso, devern ser respeitadas as
necessidades de rnobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendirnento dos
cornprornissos atuariais.
5.2. Gerencial

Corn rela((ao clrneta gerencial, sera utilizado corno benchmark, para as aplica((oes de renda
fixa, 0 IMA-B (ou parfunetro cornpativel corn a rneta atuarial), e para as aplica((oes em renda
variavel, 0 indice Bovespa (IBOVESPA).
6. ESTRUTURA DE GESTA.O DOS ATIVOS

-

6.1. Defini~ao da Aplica~ao de recursos

E de

cornpetencia dos Gestores do Instituto de Previdencia do Municipio de Macae, ou

u/iO;legOOj;S'deAemfjCiaC~O~elhOM:k:'

.....

~

r

Estado do Rio de Janeiro
Municipio de Macae
Instituto de Previdencia

MACPREVI
do enquadramento dos recursos financeiros do Regime Proprio de Previdencia Social, conforme
estabelecido pela Politica de Investimento e legisla~ao em vigor.
A administra~ao dos recursos se pautanl na avalia~ao das alternativas de investimentos corn
base nas expectativas quanto ao comportamento das variaveis economicas e fica limitada as
determina~6es desta Politica.

E relevante mencionar que qualquer aplica~ao financeira esm sujeita a incidencia de fatores
de risco que podem afetar adversamente 0 seu retorno, entre eles:
./

Risco de Mercado - e 0 risco inerente a todas 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 decorrencia de mudan~as
futuras nas condi~6es de mercado, e 0 risco de varia~6es, oscila~6es nas taxas e pre~os de
mercado, tais coma taxa de juros, pre~os de a~6es e outros indices. E ligado as oscila~6es do
mercado financeiro.

./

Risco de Credito

- tambem conhecido coma risco institucional ou de contraparte, e aquele

em que ha a possibilidade de 0 retorno de investimento nao ser honrado pela institui~ao que
emitiu determinado titulo, na data e nas condi~6es negociadas e contratadas;

./

Risco de Liquidez- surge da dificuldade em se conseguir encontrar compradores potenciais
de um determinado ativo no momento e no pre~o desejado. Ocorre quando um ativo esm
corn baixo volume de negocios e apresenta grandes diferen~as entre 0 pre~o que 0
comprador esm disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que 0 vendedor gostaria de
vender (oferta de venda). Quando e necessario vender algum ativo num mercado iliquido,
tende a ser dificil conseguir realizar a venda sem sacrificar 0 pre~o do ativo negociado.
6.2. Modelo de Gestio

-

De acordo coni as hipoteses previstas na legisla~ao, Resolu~ao N° 3790/09 do Conselho

....

Monetario Nacional, a aplica~ao dos ativos sera realizada por gestiio propria, sendo que 0 Instituto
de Previdencia do Municipio de Macae definira os valores e os segmentos de suas aplica~6es,

Pagina11deW\ ~

'

Estado do Rio de Janeiro
Municipio de Macae
Instituto de Previdencia

MACPREVI
A ado<;ao deste rnodelo de gesmo significa que 0 total dos recursos ficani sob a
responsabilidade do Instituto de Previdencia do Municipio de Macae, corn profissionais
qualificados e certificados por entidade de certifica<;aoreconhecida pelo Ministerio da Previdencia,
conforme exigencia da Portaria 155/08, que para tanto ira gerenciar a aplica<;aode recursos, ficando
estabelecido que as decisoes de investirnentos definidas pelos gestores responsaveis e pelo
Conselho Previdenciario deverao cumprir corn a Politica de Investirnentos e Resolu<;ao3.790/09.
o Instituto de Previdencia do Municipio de Macae, visando obter rnelhores resultados nas
suas aplica<;oes, tern ainda a possibilidade de contrata<;aode ernpresa de consultoria, rnediante
aprova<;ao do Conselho Previdenciario, de acordo corn os criterios estabelecidos na Resolu<;ao
3.790/09.
~ Fica vedada a contratadio

de pessoa iuridica ou natural para administracao de

oualouer carteira do Fundo Previdenciario.
6.3. Credenciamento de Entidades

As institui<;oesfinanceiras que poderao realizar administra<;aodos recursos do Instituto de
Previdencia do Municipio de Macae deverao ser credenciadas em conformidade corn 0 estabelecido
pela Resolu<;aoN° 3.790, art. 4°, inciso I.
Para 0 credenciamento sera obrigat6ria a apresenta<;aodos seguintes documentos:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e altera<;oessubseqiientes devidamente
registradas;
b) Ato de registro ou autoriza<;aopara funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou
Comissao de Valores Mobiliarios ou 6rgao cornpetente;
c) Balan<;oPatrirnonial dos 3 (tres) ultirnos exercicios, inclusive corn 0 Termo de Abertura e
Encerramento, exigivel e apresentado na forma da lei, registrado na Junta Cornercial do Estado da
sede da entidade, que cornprovern a solidez da situa<;aoeconornico-financeira da entidade;

-

d) Dernonstrativos conmbeis corn os indices de liquidez corrente, indices de liquidez geral e indices

.....

de solvencia geral, extraidos dos balan<;os dos 03 (tres) Ulti
solidez da situa<;aoeconornico-financeira da institui<;ao;
e) Possuir a Institui<;aoFinanceira classifica<;aoefetuada por
ento no Pais, como de baixo risco de credito;
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g) Certidao negativa de faH~nciaou concordata expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da
pessoa juridica, corn data de, no maximo 30(trinta) dias anteriores a entrega;
h) Prova de inscriyao no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica (CNPJ);
i) Prova de inscriyao no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede da instituiyao, pertinente ao seu ramo de atividade;
j) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao),
ou outra equivalente na forma da lei;
k) Prova de regularidade para corn a Fazenda Estadual e Municipal atraves de certidoes das
respectivas secretarias, das entidades da federayao"sede da instituiyao;
I) Certidao Negativa fomecida pelo INSS, corn a tinalidade de comprovar a inexistencia de debitos
corn a Seguridade Social;
m) Certidao Negativa, expedida pela Caixa Economica Federal, corn a tinalidade de comprovar a
inexistencia de debitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviyo - FGTS;
6.4. Precifica~io e Custodia

Os Ativos Mobilhirios integrantes da carteira do regime proprio do Municipio de Macae
deverao ser marcados e comercializados a valor de mercado, buscando otimizar ganhos e minimizar
a realizayao de possiveis perdas, observadas as regras e os procedimentos estabelecidos pelo
Ministerio da Previdencia Social.
Todos os ativos e valor mobiliarios adquiridos pelo regime proprio do Municipio de Macae
deverao ser registrados nos Sistemas de Liquidayao e Custodia: SELIC, CETIP ou Camaras de
Compensayao autorizadas pela CVM.
6.5. Controle do Risco de Credito

-

Na hipotese de aplicayao de recursos tinanceiros do Instituto de Previdencia do Municipio
de Macae, que exijam classiticayao do risco e credito das emissoes e dos emitentes (instituiyoes
tinanceiras) serao considerados coma de ~risco
abaixo:

os que estiverem de acordo corn a tabela
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Tabela 1. Institui~oes Financeiras e Fundos de Investimentos

Agencia Classificadora de Risco

Rating Minimo

Standard & Poors

brBBB

Moodys

Baa.br

Fitch Rating

BBB(bra)

SR Rating

brBBB

Austin Asis

BBB

Risk Bank

Baixo Risco para Medio Prazo

As agencias classificadoras de risco supracitadas estao devidamente autorizadas a operar no
Brasil e utilizam "rating" para classificar 0 nivel de risco de uma instituiyao, fundo de
investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira.

7. ALOCA<;AO ESTRATEGICA DOS RECURSOS DO EXERCicIO

DE 2010

7.1 Segmentos de aplica~ao
Esta Politica de Investimentos e determinada em concordancia corn a Resoluyao CMN no.
3.790, de 24/09/2009, e preve os seguintes segmentos de atuayao:
7.1.1. Segmento de Renda Fixa
7.1.2. Segmento de Renda Vari:ivel

-

7.1.3. Segmento de Imoveis

....

7.1.1

Segmento de Renda Fixa

As aplicayoes dos recursos financeiros do regime proprio do Municipio de Macae em ativos
fixa poderao ser feitas por meio de carteira

t

n;0

e/ou fundos de investime~
rig;n.14de

/

-,
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fechados no caso de FIDCs, os quais deverao estar aptos a receber aplica90es desta categoria de
cotista, segundo a legisla9ao em vigor.

7.1.2

Segmento de Renda Variavel

As aplica90es dos recursos financeiros do regime proprio do Municipio de Macae em ativos
de renda variavel poderao ser feitas por meio de fundos de investimento abertos e referenciados em
indice do mercado de a90es e ainda em Fundos de Investimentos em Participa90es e Fundos de
Investimentos Imobiliarios fechados nos parfunetros estabelecidos pela resolu9ao 3.790/09.

7.1.3

Segmento de Imoveis

Conforme 0 artigo 8°. da Resolu9ao CMN no. 3.790/09, as aloca90es no segmento de
imoveis serao efetuadas, exclusivamente, corn os terrenos ou outros imoveis vinculados por lei ao
Instituto de Previdencia do Municipio de Macae.
Caso 0 municipio repasse imoveis para 0 Regime Proprio de Previdencia Social, estes
deverao estar devidamente registrados em Cartorio de Imoveis, corn todas as suas certidoes
negativas cabiveis.

7.2 Ativos Autorizados - Segmento de Renda Fixa

Serao considerados ativos elegiveis para 0 segmento de renda fixa, os titulos e valores
mobiliarios permitidos pela legisla9ao vigente aplicavel aos Regimes Proprio de Previdencia Social.
As aplica90es em titulos ou valores mobiliarios de emissao de uma mesma pessoa juridica,
de sua controladora, de entidade por ela direta ou indiretamente controlada e de coligada ou
quaisquer outras sociedades sob controle comum, nao podem exceder, no seu conjunto, 20% (vinte

-

por cento) dos recursos em moeda corrente do Instituto de Previdencia do Municipio de Macae.

.....

Neste contexto, obedecendo-se os limites permitidos pela Resolu9ao CMN n° 3790/09,
propiJe-se adotar 0 limite de no minimo 70% (setent;>fJ'Ol'lcento)e no nu\ximo 100% (cem ~

Estado do Rio de Janeiro
Municipio de Macae
Instituto de Previdencia

..

MACPREVI
A negociayao de titulos e valores mobiliarios no mercado secundario (compra/venda de
titulos publicos) obedeceni ao disposto, art. 6°, inciso "a" da Resoluyao CMN nO3790/09, e deverao
ser comercializados atraves de plataforma eletr6nica ou oferta publica do Tesouro Nacional e
registrados no Sistema Especial de Liquidayao e de Custodia (SELIC), nao permitindo compra de
titulos corn pagamento de Cupom corn taxa inferior clMeta Atuarial.

7.3 Ativos Autorizados - Segmento de Renda Varhivel

Em relayao ao segmento de renda variavel, cuja limitayao legal estabelece que os recursos
alocados nos investimentos, cumulativamente, nao poderao exceder a 30% (trinta por cento) da
totalidade dos recursos em moeda corrente do Regime Proprio de Previdencia Social, podera aplicar
ate 30% (trinta por cento), sendo relevante observar que os investimentos poderao ocorrer em
relayao aos:

.
.
.
.
.
.

Fundos de investimentos previdenciarios classificados como ayoes;
Fundos

de

investimentos

referenciados

em

indices

de

ayoes, admitindo-se

exclusivamente os indices Ibovespa, IBrX e IBrX-50;
Fundos de investimentos em ayoes;
Fundos de investimentos classificados como multimercado (sem alavancagem);

Fundosde Investimentosem Participayao- FIP- Fechado;
Fundos de Investimentos Imobiliarios.

Obs.: As aplicayoes previstas neste artigo, cumulativamente, limitar-se-ao a 30% (trinta por cento)
da totalidade dos recursos em moeda corrente do regime proprio do Municipio de Macae.
Cabe ressaltar que 0 limite nas modalidades, Multimercado, FIP somados ao limite de

-

aplicayao em fundos referenciados em indice de ayoes nao devem exceder 20%.
7.4 Ativos Autorizados - Segmento de Imoveis

....
//1 1/,." J

As aplicalXles no segmento de imoveis seriio efeq..daS exclusivamente corn os irnoveis

vIDculados,
porleiaoregime
proprio
deprevidencia
social.I

!

~I
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Os investimentos de que trata este segmento nao compoem os limites das aplica~oes em
moeda corrente previstos na Resolu~ao 3.790/09 (Panigrafo Unico do art.8°).

Objetivo de Aloca~io

E importante ressaltar que, seja qual for cl aloca~ao de ativos, 0 mercado apresentara
periodos adversos, ao menos em parte da carteira. Dai ser imperativo urn horizonte de tempo que
possa ajustar essas flutua~oes e permitir a recupera~ao da ocorrencia de ocasionais perdas. Desta
forma, 0 regime proprio do Municipio de Macae" deve manter-se fiel cl politica de investimentos
definida originalmente a partir do seu perfil de risco. E de forma organizada, remanejar a aloca~ao
inicial em momentos de alta (vendendo) ou baixa (comprando) corn 0 objetivo de rebalancear sua
carteira de investimentos. Tres virtudes basicas de urn born investidor sao fundamentais: disciplina,
paciencia e diversifica~ao.
As aplica~oes realizadas pelo regime proprio do Municipio de Macae, passarao por urn
processo de analise, para 0 qual serao utilizadas algumas ferramentas disponiveis no mercado, como
o historico de cotas de fundos de investimentos, abertura de carteira de investimentos, informa~oes
de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais e outras.
As aplica~oes em fundos de investimentos em direitos creditorios, constituidos sob a forma
de condominio aberto, poderao ser elevadas em ate 15% (quinze por cento), bem como a aloca~ao
de ate 5% nesta modalidade de fundos fechados em face de tais produtos de investimentos
demonstrarem rentabilidade que tern permitido alcan~ar as metas atuarial e gerencial definidas nesta
Politica. Cabe a ressalva que a soma das aplica~oes nestas duas modalidades de fundos nao deve
exceder ao limite maximo de 15% (quinze por cento).
AIem de estudar 0 regulamento e 0 prospecto dos fundos de investimentos, sera feita urna
analise do gestor/emissor e da taxa de administra~ao cobrada, tendo em vista os valores praticados
em cada segmento. Esses investimentos serao controlados atraves de urna valoriza~ao diaria da

-

carteira consolidada e por aplica~ao, e constantemente serao avaliados atraves de acompanhamento
de desempenho, da abertura da composi~ao das carteiras e avali~oes de ativos da carteira propria.
As avalia0es serilo feitas para orientar as defini~6es de estrategias e as tomadas de deC~'

\

p
/
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Em resumo, os investimentos do regime proprio do Municipio de Macae, em 2010, seguirao
a seguinte distribui~ao:
OBJETIVO DE ALOCAc;AO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAc;AO E CARTEIRA

Limite
Segmento

Artigo

1

Inciso I Alinea

Limite
Categorias dos Fundos

Aplica~Ao

'fitulos

a

1100%

de emissao

1 100%

1

1

15%

10%

1 100%

10%

1 100%

10%

1 15%

10%

180%

FI previdenchirios classificados como
1 0%
renda fixa

180%

Cotas de FI carteiras

representadas

1

Operaoes

TPF

Compromissadas,

1

.

lastreadas exclusivamente
Renda Fixa

I

6°

TPF

FI referenciados em indicadores de

80%

Maximo

SELIC

exclusivamente
11

1

do TesoUTO

1

Nacional-

b

Minimo

Limite

renda fixa

III
b
IV

1

180%

I

120%

1 Poupana

20%

V

30%

FI de renda fixa

0%

30%

VI

15%

FI em direitos credit6rios abertos

0%

15%

VII

5%

FI em direitos credit6rios fecbados

0%

5%

11

I

30%

I

120%

I

FI previdenchirios classificados como
aoes
Fundos de indices referenciados em

10%

130%

10%

120%

aoes (IBOVESPA, IBrX, IBrX-50)
Renda Variavel

I 7°

IIII
IV
IV

15%

FI em aoes

0%

15%

5%

FI Multimercado

0%

5%

0%

5%

10%

15%

I

Cotas de FIP (Fundo de Investimento
1

15%

1

em Participaoes)

fecbado

FII (Fundos de Investimento
V

1

15%

1 Imobiliario)

- C..9fas
negociadasem

Bolsa
/

-\

i

/

.

\
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Pgina 18 de

I

.....

Estado do Rio de Janeiro
Municipio de Macae
Instituto de Previdencia

MACPREVI
7.5 V eda~oes

1. Aplicar os recursos em cotas de fundos de investimentos, cuja atua~ao em mercados de
derivativos gere exposi~oes superiores ao respectivo patrimonio liquido; (Fundos corn
Alavancagem)
2. Realizar as opera~oes denominadas day-trade, assim consideradas aquelas iniciadas e
encerradas no mesmo dia, independentemente do regime proprio possuir estoque ou posi~ao
anterior do mesmo ativo, ou em aplica~oes em fundos de acordo corn 0 Artigo 9°;
3. Atuar em modalidades operacionais ou negociar corn duplicatas, titulos de credito ou outros
ativos que nao os previstos na Resolu~ao CMN n° 3790/09;
4. Aplicar recursos na aquisi~ao de cotas de fundos de investimentos em direitos creditorios,
cuja carteira contenha, direta ou indiretamente, direitos creditorios e titulos representativos
desses direitos em que ente federativo figure coma devedor ou preste fian~a, aval, aceite ou
coobriga~ao sob qualquer outra forma, e em cotas de fundos de investimentos em direitos
creditorios nao padronizados;
5. As aplica~oes em cotas de urn mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em
cotas de fundos de investimentos classificados coma previdenciarios nao podem exceder:
20% (vinte por cento) dos recursos em moeda corrente do Regime Proprio de Previdencia
Social; e 25% (vinte e cinco por cento) do patrimonio liquido do fundo de investimento;
6. No caso de aplica~ao em titulos e valores mobiliarios de emissao ou coobriga~ao de
institui~ao financeira ou de outra institui~ao autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e dos depositos de poupan~a, 0 total de emissao, coobriga~ao ou responsabilidade de
urna mesma institui~ao nao pode exceder 25% (vinte e cinco por cento) do patrimonio
liquido da emissora.

-

8. POLiTICA DE TRANSPARENCIA

As informa~oes contidas na Politica de Investimentos e em suas revisoes serao
disponibilizadas aos interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprova~ao, observados os
criterios estabelecidos pelo Ministerio da Previdencia Social. A vista da exigencia contida no art. 4°,

incisos J, 11e Ill, panlgrafo fullco e art. 5" da ResolU~r790/0

~ t1 ~ et ~

aPolitica de luvesi's
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disponibilizada no site, preferencialmente no site do Instituto de Previdencia Social, Diano Oficial
do Municipio ou em local de facil acesso e visualiza~ao, sem prejuizo de outros canais oficiais de
comunica~ao.

9. DISPOSI~()ES GERAIS
A presente Politica de Investimentos podera ser revista, justificadamente, para sua
adequa~ao ao mercado ou a legisla~ao e monitorada no curto prazo, a contar da data de sua
aprova~ao pelo Conselho Previdenciano, sendo qUy0 prazo de validade compreendera apenas 0 ano
de 2010.
Reunioes extraordinanas junto ao Conselho Previdenciano serao realizadas sempre que
houver necessidade de ajustes perante 0 comportamento/conjuntura do mercado e/ou quando se
apresentar 0 interesse da preserva~ao dos ativos financeiros do Regime Proprio de Previdencia
Social do Municipio de Macae.
As Institui~oes Financeiras que operem e que venham a operar corn 0 Regime Proprio de
Previdencia Social de Macae poderao a titulo institucional, dar apoio tecnico atraves de cursos,
seminanos e workshop ministrados por profissionais de mercado e/ou funcionanos das Institui~oes
para capacita~ao de servidores e membros dos Conselhos; bem como, contrapresta~ao de servi~os e
projetos de iniciativa do Regime Proprio de Previdencia Social de Macae, sem que haja onus ou
compromisso vinculados aos produtos de investimentos.
Casos omissos nesta Politica de Investimentos remetem-se a Resolu~ao CMN nO3790/09.

....
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