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1 Introdução 

Em cumprimento a Resolução do CMN n° 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada 

pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, e pela Resolução n° 4.604, de 19 

de outubro de 2017, doravante denominada simplesmente “Resolução   nº 3.922/2010”, o 

RPPS do Município) de  Mariópolis-PR, apresenta sua política de Investimentos para o exercício 

de 2018, devidamente aprovada pelo órgão superior competente. 

Os investimentos obedecerão às diretrizes e princípios contidos nesta Política de 

Investimentos, estabelecida em consonância com os dispositivos da legislação específica em 

vigor. 

A construção da Política de Investimento atende à formalidade legal que direciona todo o 

processo de tomada de decisões, gerenciamento e acompanhamento dos recursos 

previdenciários a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial 

entre seus ativos e passivos.  

2 Objetivos 

 A Política de Investimentos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

MARIÓPOLIS-PR tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos 

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

atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, 

tendo sempre presente os princípios da boa governança e legalidade, além das condições de 

segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.  

 A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na 

condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os 

investimentos em instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, 

experiência positiva no exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes 

de recursos e em ativos com adequada relação risco-retorno . 

 Para cumprimento do objetivo específico e considerando as perspectivas do cenário 

econômico, a política estabelecerá a modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a 

mais adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, 

atendendo aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922/2010. 

 

 

 



 

 

3 Da Gestão 

De acordo com as hipóteses previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010, a aplicação 

dos ativos será realizada por gestão própria, terceirizada ou mista. 

   Para a vigência desta Política de investimentos, em conformidade com o artigo nº 

15, parágrafo 1º, inciso I da Resolução n° 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional, a 

gestão das aplicações dos recursos do FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

MARIÓPOLIS-PR será Própria. 

   A adoção deste modelo de gestão significa que o total das recursos ficará sob a 

responsabilidade do RPPS e contará com Comitê de investimentos como órgão participativo do 

processo decisório, com objetivo de gerenciar a aplicação de recursos.  

O RPPS tem ainda a prerrogativa da contratação de empresas de consultoria, de 

acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº 3.922/2010, para prestar 

assessoramento às aplicações de recursos.  

4 Meta Atuarial 

A portaria MPS Nº 87, de 02/ de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, 

que estabelece  as normas gerais de atuária dos RPPS, determina que a taxa real de juros a 

ser utilizada nas Avaliações Atuarias será de, no máximo 6,00%(seis por cento ) ao ano.   

Também chamada de Meta Atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial 

para trazer a valor presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus 

beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio o Regime Próprio 

de Previdência Social deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial. 

Obviamente , esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos 

sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que 

remunera os investimentos passa a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de 

benefícios se tornará insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões 

em algum momento no futuro. 

Dessa forma, com objetivo de alcançar o retorno mínimo esperado pela aplicação 

financeira dos recursos do RPPS, para o exercício de 2018, na busca e manutenção do  

equilíbrio financeiro e atuarial, a projeção de rentabilidade será de no mínimo  6% (seis por 

cento), acrescido da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo(IPCA). 



 

 

5 Credenciamento 

Na escolha das Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil,  ou pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários, que receberão os recursos previdenciários, deverão ser observados os critérios e  

limitações estabelecidos na  Portaria MPS nº 519/2011, e tenham sido objeto de prévio 

credenciamento. 

 De acordo com Artigo 15, parágrafo 2° da Resolução n° 3.922/2010 do Conselho 

Monetário Nacional, o RPPS somente poderá aplicar recursos do regime previdenciário em 

carteira administrada ou em cotas de fundo de investimento geridos por instituição financeira e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, ou pessoas jurídicas 

autorizadas pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira considerada 

pelos responsáveis pela gestão de recursos do regime próprio de  previdência social , com 

base, entre outros critérios, em classificação efetuada por agência classificadora de risco 

registrada ou reconhecida pela CVM, como:  

I - de baixo Risco de Crédito; ou 

II - de Boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento. 

6 Dos Riscos 

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira estará sujeita a incidência de 

fatores de risco que podem afetar adversariamente o seu retorno. 

Definimos Risco como a probabilidade estatística do retorno esperado por um 

investimento não se realizar.  

Dentre os riscos previstos no mercado financeiro aos quais os recursos do RPPS estarão 

expostos podemos enumerar, entre eles: 

         - Risco de crédito dos ativos: definido como a possibilidade de perda resultante da 

incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, 

contrapartes de contratos ou emissões de títulos. São os mais tradicionais no mercado 

financeiro e correspondem a “possibilidade de uma obrigação (principal e juros) não vir a ser 

honrada pelo emissor/contraparte, na data e nas condições negociadas e contratadas”. 

         - Risco de mercado: Corresponde a incerteza em relação ao resultado de um 

investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças 

futuras na condição de mercado. Decorre da possibilidade de perdas que podem ser  



 

 

ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, dos preços de 

um ativo, volatilidade de mercado e liquidez. 

   -  Risco de liquidez: pode ser de duas formas: risco de liquidez de mercado, que é a 

possibilidade de perda decorrente da incapacidade de realizar uma transação em tempo 

razoável e sem perda significativa de valor; ou risco de liquidez de fluxo de caixa (funding), que 

está associado à possibilidade de falta de recursos para honrar os compromissos assumidos 

em função do descasamento entre os ativos e passivos. 

Afim de minimizar tais fatores por meio de metodologias de acompanhamento e 

avaliação dos investimentos o RPPS deve monitorar a rentabilidade do fundo em janelas 

temporais (mês, ano, Trimestral, Semestral, anual e vinte e quatro meses), verificando o 

alinhamento com o “benchmark” estabelecido na política de investimentos do fundo.  

   Desvios significativos deverão ser avaliados pelos membros do Conselho de 

Administração e Comitê de Investimentos do RPPS, que decidirão pela manutenção, ou não do 

investimento. Nesse sentido, sugerem-se a capacitação dos servidores envolvidos na atividade 

de gestão e dos membros do Conselho de Administração e Comitê de Investimentos do RPPS. 

 

7 – CENÁRIO MACROECONÔMICO 

     INTERNACIONAL 

A economia da zona do euro cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2017, em relação ao 

trimestre anterior e 2,2% em relação ao ano anterior, conforme a última estimativa da agência 

Eurostat. No primeiro trimestre a alta do PIB foi de 0,5%. 

Em agosto, conforme o informado também pela agência Eurostat, a taxa de desemprego na 

zona do euro permaneceu em 9,1%, a menor marca desde fevereiro de 2009. Era de 18,73 

milhões de pessoas o contingente de desempregados. 

A taxa de inflação, por sua vez, depois de ter se desacelerado para 1,3% em julho, voltou a 

acelerar em agosto, mês em que os preços ao consumidor subiram 1,5% em relação ao ano 

anterior e permaneceu no mesmo patamar em setembro. 

Conforme a última estimativa, do Departamento de Comércio, o PIB americano no 

segundo trimestre de 2017 subiu à taxa anual de3,1%, contra 1,2% do trimestre anterior. O maior 

crescimento foi impulsionado pelos gastos robustos dos consumidores, que cresceram 3,5% entre 

abril e junho, além dos fortes investimentos empresariais. 

O mercado de trabalho, embora ainda robusto, oscilou para baixo em setembro, por conta 

dos furacões. Nesse mês foram perdidas 33 mil vagas de trabalho não agrícolas, quando a  



 

 

expectativa era da criação de 80 mil. A taxa de desemprego, que era de 4,4% em agosto caiu para 

4,2% em setembro. 

Por outro lado, com a inflação ainda distante da meta de 2% ao ano, o FED decidiu na 

reunião realizada no final de setembro, adiar o terceiro aumento dos juros e manter a taxa na 

faixa de 1% e 1,25% ao ano. 

Na China, o PMI de serviços subiu em setembro, atingindo o maior nível desde maio de 

2014, sendo que o setor de serviços responde por metade do PIB. No Japão, o presidente do 

banco central afirmou que a economia está se expandindo e provavelmente, de forma 

sustentável. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

No mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano, de 10 anos, que 

tinham rendimento de 2,12% a.a. no final de agosto, terminaram setembro com um rendimento 

de 2,32% a.a., ao passo que os emitidos pelo governo britânico rendiam 1,37% a.a. Os emitidos 

pelo governo alemão, por sua vez, fecharam o mês com rendimento de 0,46%. Paralelamente, o 

dólar se valorizou 0,59% perante o euro e 2,06% perante o yen, por exemplo. 

Já as bolsas internacionais tiveram em setembro resultados bons em sua maioria. Enquanto 

a bolsa alemã (Dax) subiu 6,41% no mês, a inglesa (FTSE 100) caiu 0,78%, mas a do Japão 

(Nikkey 225) subiu 3,61%, enquanto a americana avançou (S&P 500) 1,93%, estabelecendo 

novos recordes. 

No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent subiu no mês 9,85% e registrou o 

melhor desempenho para um terceiro trimestre, em 13 anos, com os países ricos voltando a 

consumir em grande escala. 

NACIONAL 

O Índice do Banco Central - IBC-B, considerado prévia do PIB, apresentou crescimento de 

0,41% em julho, na comparação com junho e 1,41% em um ano. O resultado foi melhor que o 

esperado pelos analistas e deveu-se à recuperação do consumo das famílias diante da inflação e 

dos juros em queda. Já em agosto, a produção industrial caiu 0,8%, frustrando as expectativas, 

mas o faturamento do varejo teve a primeira alta em dois anos com o crescimento de 1,5% no 

mês. 

Já a taxa de desemprego, que era de 12,8% no trimestre encerrado em julho, recuou para 

12,6% no trimestre encerrado em agosto, com 13,1 milhões de pessoas sem trabalho. O 

rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.105,00 no final do trimestre. 

Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário 

de R$ 9,5 bilhões em agosto. No ano o déficit primário acumulou R$ 60,9 bilhões e em doze 

meses R$ 157,8 bilhões (2,44% do PIB). 



 

 

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 423,5 bilhões (6,55% do 

PIB) e o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 581,3 bilhões (8,98% do 

PIB), também em doze meses. 

A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) 

alcançou em janeiro R$ 4,76 trilhões (73,7% do PIB). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), recuou, de agosto para setembro 

de 0,19% para 0,16%, ainda por conta dos alimentos mais baratos, que compensaram a alta da 

gasolina. 

Em doze meses, a alta acumulada foi de 2,54%, bem abaixo do piso da meta que é 3% e no 

ano, de 1,78%. 

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), caiu 0,02% em setembro passando 

a acumular uma alta de 1,24% no ano e de 1,63% em doze meses. 

Na reunião realizada no final de setembro, o Copom, por unanimidade, decidiu reduzir a 

taxa Selic de 9,25% para 8,25% aa, a oitava redução da taxa seguida. No comunicado após a 

reunião, o comitê afirmou que o cenário externo favorável e a inflação sob controle colaboraram 

para a decisão. No entanto, sinalizou que vai reduzir o ritmo de corte na próxima reunião. 

A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de setembro cotada 

em R$ 3,168, com uma valorização de 0,66% no mês. 

Em agosto, as transações correntes, apresentaram déficit de US$ 302 milhões, acumulando 

em doze meses saldo negativo de US$ 13,5 bilhões. 

Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de US$ 5,1 

bilhões no mês, as reservas internacionais terminaram agosto em US$ 381,8 bilhões e a dívida 

externa bruta em US$ 315,3 bilhões. 

A Balança Comercial, por sua vez, teve em setembro de 2017 um superávit de US$ 5,17 

bilhões, o maior superávit para o mês desde o início da série histórica e acumula no ano um saldo 

de US$ 53,2 bilhões, recorde para o período. 

MERCADO DE RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL 

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos 

disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de setembro acabou sendo o do IDkA 

20 (IPCA), com alta de 3,75%, seguido do IMA-B 5+ com alta de 2,40% e do IMA-B Total, com 

1,81%. Em doze meses, o melhor desempenho foi também o do IDkA 20 (IPCA) com alta de 

20,78%, seguido do IRF-M 1+ com alta de 19,22% e do IRF-M Total, com alta de 17,44%. 



 

 

 

Para o Ibovespa, a alta no mês foi de também expressivos 4,88% e agora acumula no ano 

uma alta de 23,36% e de 27,29% em doze meses. Os juros ainda em queda, a evolução do PIB 

melhor que a esperada e o ingresso de capital estrangeiro, que no mês foi de R$ 3,79 bilhões, 

elevando o acumulado no ano para cima de R$ 14,7 bilhões, foram os principais responsáveis 

pela alta. 

7.1 EXPECTATIVAS 

        INTERNACIONAL 

Cabe destaque a continuada recuperação econômica da zona do euro. Em setembro, as 

empresas da região cresceram mais rapidamente, num esforço para atender a também crescente 

demanda. Mas com a inflação ainda abaixo da meta, o BCE, ao manter inalteradas as taxas de 

juros nas mínimas históricas, deixou aberta a porta para a adoção de estímulos monetários 

adicionais. E nos EUA, o FED reviu para cima a previsão de crescimento dos EUA para 2017, o 

que pode permitir uma elevação dos juros até o final do ano. 

        NACIONAL 

No mercado local, as atenções em setembro estarão voltadas para a próxima reunião do 

Copom, no dia 25 de outubro, quando nova redução da taxa Selic é esperada, mas em ritmo  

inferior ao que vinha sendo adotado. O mercado também estará atento ao que ocorre no campo 

político, sendo que nova denúncia contra o presidente Temer será avaliada pelos parlamentares. 

Entendemos que, dado o expressivo avanço já ocorrido com os índices que referenciam os 

fundos de investimentos em títulos públicos, nos meses recentes, por conta da queda da inflação 

e da redução da taxa Selic, o momento é de realização dos lucros obtidos com as aplicações de 

longuíssimo prazo. 

O cenário base para a economia brasileira, extraída das projeções dos principais agentes 

econômicos, através do Relatório Focus do Banco Central do dia 20 de outubro de 2017, indicam 

para o ano de 2018, os seguintes índices: Índice de preço ao Consumidor Amplo – IPCA 4,02%, 

Índice Geral de Preço – Disponibilidade Interna – IGP-DI 4,50%, Índice Geral de Preços – 

Mercado – IGP-M 4,44%,  Taxa de Câmbio 3,30,  Meta Taxa de Juro Selic 7,00%, Produto 

Interno Bruto – PIB 2,50%, Produção Industrial 2,73%,  Balança Comercial US$51,50 Bilhões, 

Investimento Estrangeiro Direto IED US$ 80,00 Bilhões. 

 

 



 

8 - Estratégica Alocação dos Recursos 

Esta política de investimento é determinada em concordância com a Resolução 

do CMN nº 3.922/2010.  

A alocação de recursos no segmento de Renda Fixa, tem objetivo de garantir a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial entre os ativos administrados e as 

correspondentes obrigações passivas.  

Os cenários de investimentos foram traçados a partir das perspectivas para o 

quadro nacional, da análise do panorama político, da visão para a condução da política 

econômica e do comportamento das principais variáveis econômicas. As premissas poderão 

ser revisadas periodicamente, de acordo com as ocorrências de cada um dos cenários. Como 

parâmetro para definição desta estratégia de investimento, a análise concentrou-se nos  

possíveis cenários econômicos, nas projeções para a taxa de inflação, taxa de juro, atividade 

econômica e demais fatores. 

Os cenários e projeções econômicas para o ano de 2018 exigem que o RPPS, a 

fim de cumprir com seu objetivo de rentabilidade, atue de maneira dinâmica aproveitando da 

melhor maneira as oportunidades existentes no mercado financeiro. Dessa forma, a estratégia 

de investimento e desinvestimento levará em consideração dois aspectos:  a expectativa de 

rentabilidade e o risco associados aos produtos. A partir da análise do cenário 

macroeconômico de curto e médio prazo, da avaliação dos riscos e das possibilidades de 

retorno, o Gestor Financeiro do RPPS efetuará os investimentos ou desinvestimento dentre as 

diferentes classes de ativos, em conjunto com o Comitê de Investimento.   

Esta política de Investimentos para o exercício de 2018 poderá ser revista no 

curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou a mudanças na legislação, 



desde que devidamente justificada e aprovada pelo Conselho de Administração e Comitê de 

Investimento. 

Alocação Estratégica para o exercício de 2018  

   Ativos Autorizados, Resolução CMN Nº 3.922/2010  

Alocação dos Recursos / Diversificação   Alocação  

Atual (%) 
 Limite 

Resolução (%) 

Limite de Alocação (%)   
Min.        Meta        Max.     

Renda Fixa – Art. 7º      

Títulos Tesouro Nacional (Selic) - art. 7º I, “a”  100,00    

FI Referenciados em 100% Títulos TN – Art. 7º. I,  “b” 100,00 100,00  100,00  

FI Referenciados em Índice  de Renda Fixa 100% títulos do TN – art. 7º, I, “c”  100,00    

Operações Compromissadas – art. 7º, II    5,00    

FI Referenciados RF – Art.  7º, III, Alínea “a”  60,00    

FI de Índices Referenciado – art. 7º, III, Alínea  “b”  60,00    

FI de Renda Fixa  – art. 7º, IV, Alínea  “a”  40,00    

FI de Índices  Renda Fixa – Art. 7º, IV, Alínea „b‟  40,00    

Letra Imobiliárias Garantidas – Art. 7º, V, Alínea “b”  20,00    

Certificados de Depósitos Bancários – Art. 7º, VI, Alínea “a”  15,00    

Depósito Poupança - Art. 7º, VI, Alínea “b”  15,00    

FI em Direitos Creditórios - Sênior – art. 7º, VII, “a”    5,00    

FI Renda Fixa “Crédito Privado” – art. 7º, VII, “b”    5,00    

FI de Debêntures Infraestrutura – Art. 7º, VII, “C”    5,00    

Renda Variável – Art. 8º       

FI Referenciados em Renda Variável – art. 8º, I, “A”  30,00    

FI de Índices Referenciados em Renda Variável  – art. 8º, I, “b”  30,00    

FI em Ações – art. 8º, II,  “a”  20,00    

FI em Índice de Ações – art. 8º, II, “b”  20,00    

FI Multimercado– art. 8º, III  10,00    

FI em Participações - 8º, IV, “a”  5,00    

FI Imobiliário – Art. 8º, IV, “b”  5,00    

Total 100,00   100,00  



 

 

 

9  Responsável pela Gestão de Recursos  

 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELOS INVESTIMENTOS 

Segmento Nome CPF Cargo 

Renda Fixa 

LUIZ VIACELLI NETO 212691499-20 GESTOR 

 

 

10  Disposições Gerais 

A política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com 

vistas à adequação ao mercado ou a nova legislação. 

A política anual de investimentos dos recursos do regime próprio de previdência social e 

suas revisões deverão ser aprovadas pelo Comitê de Investimento juntamente com o Conselho 

de Administração, antes de sua implementação efetiva.  

 

  Mariópolis, 14 de Novembro de 2017 

Assinaturas: 

 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINSITRAÇÃO 

LUIZ VIACELI NETO                                                   ____________________________ 

LAURO GRICOLO                                                       ____________________________ 

REGEANE PACHECO REFINSKI                               ____________________________ 

ANTONIO CARLOS BRASIL PAYANO                       ____________________________ 

CLEDIR SALETE FRANCESCHETTO                        ____________________________ 
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JULIANO JOSÉ ZARTH DE COL                                ____________________________ 
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SILVIA CÂNDIDA MARTINELLO POLI                      ____________________________ 

LEONIR ANTONIO BELLÉ                                        ____________________________ 

  


