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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 2ª Alteração na Política de Investimentos para o exercício de 2013, aprovada por seu 

órgão superior competente. 

A 2ª 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 2ª 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 2ª Alteração permitirá o aumento da 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 quadro geral de investimentos previsto no item 7.4., da Política de Investimentos 2013 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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7.4. Ativos Autorizados – Segmento de Imóveis 

As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas exclusivamente 

com os imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência 

social. 

As aplicações de que trata este artigo não compõem os limites de 

aplicações em moeda corrente previstos na Resolução 3922/10.  

Objetivo de Alocação 

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o mercado 

apresentará períodos adversos, que poderá afetar ao menos parte da 

carteira. Daí ser imperativo um horizonte de tempo que possa ajustar 

essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de ocasionais 

perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à política de 

investimentos definida originalmente a partir do seu perfil de risco.  

E de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos de 

alta (vendendo) ou baixa (comprando) com o objetivo de rebalancear sua 

carteira de investimentos. Três virtudes básicas de um bom investidor 

são fundamentais: disciplina, paciência e diversificação. 

As aplicações realizadas pelo Instituto passarão por um processo de 

análise, para o qual serão utilizadas algumas ferramentas disponíveis no 

mercado, como o histórico de cotas de fundos de investimentos, abertura 

de carteira de investimentos, informações de mercado on-line, pesquisa 

em sites institucionais e outras. 

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de 

investimentos, será feita uma análise do gestor/emissor e da taxa de 

administração cobrada. Esses investimentos serão controlados através 

de uma valorização diária da carteira consolidada e por aplicação, e 

constantemente serão avaliados através de acompanhamento de 

desempenho, da abertura da composição das carteiras e avaliações de 

ativos da carteira própria. 

Seguindo a Portaria nº 170, de 25 de abril de 2012, do Ministério da 

Previdência Social, na gestão própria, antes da realização de qualquer 

operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de Investimentos, deverá 
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assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações 

tenham sido objeto de prévio cadastramento. 

Para tal cadastramento deverão ser observados, e formalmente 

atestados pelo representante legal do RPPS e submetido à aprovação 

do Comitê de Investimentos, no mínimo, quesitos como: 

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou órgão 

competente; 

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações 

realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a critério 

do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliários ou de 

outros órgãos competentes desaconselhem um relacionamento seguro. 

Quando se tratar de fundos de investimento, o cadastramento previsto 

recairá sobre a figura do gestor e do administrador do fundo. 

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias e as 

tomadas de decisões, de forma a aperfeiçoar o retorno da carteira e 

minimizar risco. 

Em resumo, os investimentos do Instituto, em 2013, seguirão a seguinte 

distribuição: 

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA 

Alocação dos Recursos / Diversificação 

Alocação dos Recursos 

Limite  
Resolução % 

Limite 
Alocação % 

Renda Fixa - Art. 7º 100 145 

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, “a”. 100 0 

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100 85 

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15 0 

FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III 80 40 

FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV 30 10 

Poupança - Art. 7º, V 20 0 

FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI 15 10 
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Todas as demais diretrizes constantes da Política De Investimentos 2013 permanecem inalteradas e 

ratificadas.  

III. CENÁRIO ECONÔMICO 1º TRIMESTRE DE 2013 

 

 

Janeiro/13 

O mês de janeiro começou com a expectativa de melhora nos fundamentos da economia mundial. No 

cenário local, a divulgação dos primeiros balanços da temporada não agradaram os investidores. Por 

sua vez, a Petrobras arrefeceu os ânimos dos investidores, com seus problemas de caixa e com a 

divulgação de reajuste no preço da gasolina abaixo das suas necessidades, o que prejudicou as ações 

da companhia, e consequentemente o desempenho do índice da principal bolsa brasileira.  

No primeiro mês do ano, o IGP-M Índice Geral de Preços – Mercado apresentou variação de 0,34%, bem 

aquém do verificado em dezembro de 2012 que foi de 0,68%. Por sua vez o IPCA-15 - uma prévia da 

inflação oficial do País – de janeiro teve alta de 0,88%. Em dezembro de 2012, o índice avançou 0,69%.  

A publicação da 172ª Ata do Copom em 24/01 afetou imediatamente o mercado, verificável pela queda 

dos rendimentos dos Fundos destinados aos RPPSs ao final do mês. 

Fevereiro/13 

A volatilidade deu o tom ao mercado no mês de fevereiro, tanto que o investimento de melhor 

rentabilidade foi o CDB prefixado com rentabilidade de 0,56%. Mesmo com a taxa básica de juros em 

seu menor patamar histórico, o retorno da caderneta de poupança foi superior a várias outras 

modalidades de investimentos do mercado, que oscilaram no terreno negativo.  

FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a" 5 0 

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5 0 

Total do segmento 
  

Renda Variável - Art. 8º 
 

13 

FI Ações Referenciados - Art. 8º, I 30 2 

FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20 0 

FI em Ações - Art. 8º, III 15 8 

FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5 0 

FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5 0 

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI 5 3 

Total do segmento 
  

Total Geral 
 

158 
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Por sua vez o CDI - Certificado de Depósito Interbancário, principal benchmark que serve de referencia 

para o segmento de renda fixa apresentou rentabilidade de 0,48% no mês.  

Após a divulgação da ata do Copom no dia 24/01, o mercado de renda fixa passou por um forte ajuste no 

preço dos ativos, cujos desdobramentos marcaram o segmento por toda a primeira quinzena de fevereiro 

e parte da segunda. O mercado voltou sua atenção, principalmente, para o reconhecimento por parte do 

Governo, da deterioração do balanço de riscos no curto prazo e do esgotamento dos instrumentos de 

política monetária como o estímulo à demanda agregada. Para os investidores, a ata favoreceu a 

percepção do fim do ciclo de redução dos juros e aumentou as dúvidas quanto ao comportamento da 

inflação neste ano, com impacto direto sobre a expectativa de valorização dos ativos. 

Mesmo com os dados trazidos com a divulgação da ata do Copom, as estimativas do Relatório de 

Mercado - FOCUS mostravam que havia uma tendência de declínio do índice oficial de inflação do 

governo para 2013 e para e os próximos 12 meses. A convergência de alguns fatores aguardados para o 

ano explicaria essa estimativa: um reajuste menor para o salário mínimo, a possibilidade de não 

repetição de choque de oferta agrícola e a existência de uma suposta faixa de flutuação para a taxa de 

câmbio que não impacte os preços domésticos.  

No mercado de títulos, os preços dos ativos de renda fixa já refletiam esse cenário. Após a divulgação da 

ata, a elevação do prêmio exigido pelo mercado para adquirir títulos públicos prefixados e indexados nos 

leilões primários mostrou a apreensão dos investidores em elevar sua exposição em um período em que 

a sinalização do Governo é de que os juros não cairão abaixo do atual patamar (7,25%), o que vinha 

garantindo um movimento ascendente para o preço dos ativos e a expectativa de retornos maiores para 

o investidor.  

Houve também uma piora na estimativa dos riscos inflacionários por uma parte expressiva do mercado, 

o que, em algum momento, chegou a nutrir expectativas de uma possível elevação dos juros. No mês o 

IMA - Índice de Mercado ANBIMA e o IDkA - Índice de Duração Constante ANBIMA apresentaram forte 

volatilidade, operando por todo o período e fechando o mês no terreno negativo. 

Março/13 

Enfrentando um momento de incerteza econômica, apenas o ouro e a moeda americana fecharem o mês 

no positivo.  

Renda Fixa  

Com o cenário de incerteza que predominou no mercado durante os três primeiros meses do ano, 

apesar do ligeiro sinal de melhora em fevereiro, quando registrou valorização acima das demais opções 

para o segmento de renda fixa, o CDB - Certificado de Depósito Bancário prefixado aparece com retorno 

abaixo do ouro e para o dólar, medido pela Ptax, com rentabilidade de 0,56% mesmo retorno 

apresentado no mês anterior. Já o CDI - Certificado de Depósito Interbancário, principal benchmark do 

segmento de renda fixa encerrou o mês de março com retorno de 0,51%.  

Por sua vez outros investimentos com um componente maior de risco tem apresentado fraco 

desempenho, sobretudo os que têm por objetivo indexador os retornos dos investidores a índice de 

inflação.  
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Com isso a família de investimentos atrelados ao IMA apresentaram no mês forte oscilações, 

principalmente motivadas pela expectativa do mercado em torno da elevação da taxa básica de juros 

pelo governo.  

Especula-se muito sobre uma alta da Selic já na próxima reunião do Copom que acontece nos dias 16 e 

17 de abril. Corroborando para o clima de incerteza o Relatório de Mercado FOCUS divulgado no dia 

25/03 trouxe que os analistas das instituições financeiras elevaram a sua estimativa para a taxa Selic 

pela terceira semana seguida, só que agora passando de 8,25% ao anão para 8,50% ao ano no final de 

2013. Estes fatos fizeram com que o IMA e o IDKA de uma maneira geral oscilasse muito ao longo do 

mês e fechassem março no terreno negativo. 

Renda Variável  

O principal índice do mercado de ações brasileiro - IBOVESPA, mais uma vez registrou desempenho 

negativo e encerrou o mês de março no terreno negativo, com recuou de 1,86%, no ano a queda já 

representa de 7,55%.  

Tanto quanto o segmento de renda fixa indexados a inflação, o Ibovespa também apresenta fraco 

desempenho neste inicio de ano. O mercado está demorando a mostrar uma tendência de recuperação, 

pois as incertezas quanto a recuperação da economia internacional ainda afetam o mercado de renda 

variável no Brasil.  

Diante deste cenário econômico, a 2ª Alteração na Política de Investimentos visa criar condições para 

que os investimentos do Fundo Especial de previdência Social possam atingir a meta atuarial.  

 

IV. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA 

 

As informações contidas nesta 2ª 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 2ª 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. 
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A 2ª 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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