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I. INTRODUÇÃO 

 
Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 3.922, de 25 de novembro de 2010, o 

Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jaguariúna, 

apresenta sua 1ª Alteração na Política de Investimentos para o exercício de 2013, aprovada por seu 

órgão superior competente. 

A 1ª Alteração da Política de Investimentos 2013 representa uma formalidade legal que fundamenta e 

norteia todo o processo de tomada de decisão relativo aos investimentos dos RPPS, empregada como 

instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios 

técnicos de grande relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que se trabalhe com 

parâmetros sólidos, é aquele referente à análise do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o 

enquadramento entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais 

(ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial. 

II. OBJETIVO 

 
A 1ª Alteração na Política de Investimentos do Fundo Especial de Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Município de Jaguariúna tem como objetivo incrementar as 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 

presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 

transparência. 

A 1ª Alteração permitirá a aplicação de parcela dos recursos do Fundo Especial de Previdência Social 

em FIDC Financeiro, com resgate superior ao prazo previsto no item 7 da  Política de Investimentos 

2013, buscando-se sempre alocar os investimentos em instituições que possuam as seguintes 

características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de administração de 

grandes volumes de recursos e em ativos de baixo risco. 

Assim, o item 07 da Política de Investimentos 2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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7. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS  
 

 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS terá de ter recebido visita de 

representante do produto financeiro ofertado para verificação do 

atendimento a ser recebido, bem como de verificação do enquadramento 

do produto, seu histórico de rentabilidade, riscos e perspectiva de 

rentabilidade satisfatória no horizonte econômico esperado. 

Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS deverão ser 

registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: SELIC, CETIP ou 

Câmaras de Compensação autorizadas pela CVM. A gestão do RPPS 

sempre fará a comparação dos investimentos com a sua meta atuarial 

para identificar aqueles com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação 

ao cenário econômico, visando possíveis indicações de solicitação de 

resgate. 

Para fundos do segmento de Crédito Privado e FIDC fica estabelecido 

que o fundo tenha nota de classificação de risco, por agencia de rating, 

conforme Tabela 1 do item 6.5 Controle do Risco de Crédito; sendo 

que os ativos de emissores privados integrantes da carteira também 

devem atender a este requisito. Fundos com prazo para conversão de 

cotas e pagamento de resgate superior a 1.100 dias não poderão 

receber aportes. 

Todas as demais diretrizes constantes da Política De Investimentos 2013 permanecem inalteradas e 

ratificadas.  

III. CENÁRIO ECONÔMICO EM JANEIRO DE 2013 

 

- Conjuntura Econômica  

Os EUA não apresentaram nenhum indicador relevante na última semana, sendo que nos próximos dias 

o Fed (banco central americano) deverá divulgar as suas perspectivas para o cenário econômico, além 

de outros indicadores de atividade, como as vendas ao varejo, produção industrial e confiança do 

consumidor. Além disso, ainda se discute a questão da elevação do teto do limite da dívida pública 

americana, que permanece sem solução definitiva. Na Zona do Euro prosseguem os leilões de títulos de 

dívida de países como Espanha, Grécia e Portugal, embora os prêmios menores pagos por esses países 

desde o final do ano passado tenham mostrado algum alívio em relação às condições de segurança 

desses países. De forma geral, ainda aguardamos fontes de problemas advindos na Zona do Euro, 
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entretanto a crise de confiança em relação à quebra de países periféricos ou bancos vem se mostrando 

menor nos últimos meses. Na China, os recentes números sobre o comércio exterior e crédito confirmam 

o processo de retomada gradual da economia, com inflação controlada e indicadores divulgados acima 

das expectativas dos analistas.  

No Brasil o assunto em pauta é a perspectiva de elevação da Selic ainda este ano, principalmente 

devido à alta dos preços dos alimentos e dos administrados, os preços tem mostrado baixa resiliência 

em voltar ao centro da meta inflacionária, de 4,5%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) de janeiro subiu 0,86% e ficou acima da taxa de 0,79% registrada em dezembro de 2012. Nos 

últimos 12 meses, o índice foi para 6,15%, acima dos 5,84% relativos aos 12 meses anteriores. O 

indicador de difusão do IPCA de janeiro, que é a quantidade de itens que tiveram aumento de preço, 

alcançou a marca de 75,1%, considerado bastante elevado. Os alimentos foram um dos principais 

responsáveis por essa elevação, entretanto aguardamos certa acomodação deste grupo ao longo dos 

próximos meses. Também deverá contribuir positivamente para a redução da inflação uma elevação 

menor dos preços administrados. 

 

- Brasil: Juros  

O IPCA divulgado na última semana fechou em 0,86% em janeiro contra uma variação de 0,79% em 

dezembro e acima da mediana das estimativas, de 0,83%. Após a divulgação dos números, o Banco 

Central apressou-se em comunicar ao mercado que a inflação é motivo de preocupação. Por outro lado, 

o Ministério da Fazenda ressaltou que a alta de preços em janeiro não é motivo para alarde. A falta de 

sintonia entre membros do governo acabou trazendo mais volatilidade ao mercado e puxando os 

prêmios de toda a curva de juros. Já no curto prazo a curva futura de juros também começa a precificar a 

elevação de juros este ano. O mercado vem colocando prêmio, pois a inflação continua rodando em 

patamares acima do centro da meta de inflação já há dois anos, e a falta de clareza em como será 

conduzida a política econômica do governo acaba contribuindo para esta situação. Entretanto, a 

acomodação dos preços de alimentos e também de preços administrados nos próximos meses, pode 

contribuir para que a inflação ainda permaneça abaixo do teto da meta. Em relação à rentabilidade dos 

fundos de renda fixa, atravessamos um cenário desfavorável para fundos pré-fixados, como os IRF-M, 

que apresentou queda acentuada em Janeiro/2013, motivando o resgate e transferência para outros 

fundos. Também em Janeiro e início de Fevereiro, verificamos que os fundos indexados à inflação, como 

os IMA-Bs, também estão prejudicados, pois uma parte de sua rentabilidade é de cupom pré-fixado, 

enquanto a outra depende da dinâmica da inflação futura, que serão ancoradas pelas expectativas 

inflacionárias. Caso se consolide a tendência de elevação dos juros pelo Banco Central, ambos os 

indexadores poderão ser prejudicados em detrimento de índices pós-fixados nos próximos meses. 

Ademais, após a publicação da 172ª Ata do Copom, na segunda quinzena de Janeiro/2013, verificou-se 

queda constante nos índices IMA, IRF e IDKA, todos destinados aos RPPSs, mantendo-se em queda até 

o início de fevereiro. O que demanda constante acompanhamento por parte da Diretoria Executiva e pelo 

Comitê de Investimentos do Jaguariúna Previdência.  
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Brasil: Ações  

O mercado acionário em janeiro apresentou muita volatilidade, com o Ibovespa operando boa parte do 

mês no campo positivo e, nos últimos dias, começou a devolver os ganhos e fechou em queda de 

praticamente 2%. Esse movimento demonstra as incertezas ainda vigentes dos investidores, que 

permanecem receosos com a economia europeia e com os problemas enfrentados nos EUA no campo 

político para a aprovação de projetos importantes. Vemos que o mercado pode continuar dividido entre 

aqueles que confiam numa recuperação e outros que acreditam ser mais prolongada a crise do que se 

imaginava inicialmente. Isso, em outras palavras, deverá manter a volatilidade também em fevereiro. 

Entretanto acreditamos em uma evolução positiva para a bolsa de valores ao longo de 2013. Vivemos 

um momento de Selic no menor patamar da história, menor taxa de desemprego e avanço na massa 

salarial. Gradativamente a economia brasileira deverá ganhar tração ao longo deste ano, influenciando 

positivamente as ações de empresas listadas na bolsa. 

IV. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

 

As informações contidas nesta 1ª Alteração da Política de Investimentos devem ser disponibilizadas aos 

interessados, no prazo de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios estabelecidos 

pelo Ministério da Previdência Social. À vista da exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III e IV, 

parágrafo primeiro e segundo e ainda, art. 5º da Resolução 3922/10, a Política de Investimentos e suas 

alterações deverão ser disponibilizadas no site do RPPS, Diário Oficial do Município ou em local de fácil 

acesso e visualização, sem prejuízo de outros canais oficiais de comunicação. 

V. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A presente 1ª Alteração da Política de Investimentos poderá ser revista no curso de sua execução e 

monitorada no curto prazo, a contar da data de sua aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, 

sendo que o prazo de validade compreenderá o ano de 2013. 

A 1ª Alteração da Política de Investimentos foi elaborada pela Diretoria Executiva do Jaguariúna 

Previdência, conforme determina o artigo 460, inciso XIV, alínea a, da Lei Complementar nº 209/2012, e 

aprovada pelo Conselho de Administração do Jaguariúna Previdência, nos termos do artigo 451, inciso 

V, da Lei Complementar nº 209/2012, fazendo parte integrante da mesma a cópia da Ata do Conselho 

Fiscal, que se cientifica de seu conteúdo, para acompanhamento de sua execução, nos termos do artigo 

456, inciso I, do mesmo diploma legal citado. 
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