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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 

 

Em conformidade com a Resolução CMN Nº 3.922/10 e 

alterada pela Resolução CMN Nº 4.6014/17 
 



 

 

1. Introdução  

Em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.922 de 25 

de novembro de 2010, com as alterações apresentadas na Resolução CMN nº 4.604, de 

19 de outubro de 2017, o Instituto de Previdência Social do Município de Betim – 

IPREMB, por meio dos responsáveis pela gestão do RPPS, está apresentando a versão 

de sua Política de Investimentos para o ano de 2018, devidamente aprovada pelo órgão 

superior de supervisão e deliberação, sendo disponibilizada aos seus segurados, 

aposentados e pensionistas. 

A política de investimentos atendeu a formalidade legal que fundamenta e 

norteia todo o processo de tomada de decisão, gerenciamento e acompanhamento dos 

investimentos do IPREMB, garantindo a consistência da gestão dos recursos no 

decorrer do tempo e visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e 

atuarial entre os seus ativos e passivos, levando em consideração os parâmetros 

consistentes referentes à preservação do capital, o horizonte planejado de investimentos, 

a diversificação, a tolerância ao risco, à taxa esperada de retorno, a liquidez e o cenário 

macroeconômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Modelo de Gestão  

 Como forma de cumprir com a determinação elencada no art. 4º, inciso I, da 

Resolução CMN nº 3.922/2010, o Instituto de previdência Social do Município de 

Betim, adota o modelo de GESTÃO MISTA, como método de administração dos seus 

ativos. 

 De acordo com o art.15, inciso III da Resolução em comento, considera-se 

gestão mista, quando as aplicações são realizadas parte por gestão própria e parte por 

gestão por entidade autorizada e credenciada. Sendo assim, na gestão por entidade 

autorizada e credenciada, as aplicações serão realizadas por intermédio de instituição 

financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da legislação em vigor para o 

exercício profissional de Administração de Carteiras. 

 A execução da Política de Investimentos, seja por gestão própria ou por entidade 

autorizada e credenciada, no momento da decisão sobre as alocações dos recursos, 

deverá respeitar os parâmetros determinados na legislação em vigor e as estratégias 

definidas pelo Comitê de Investimentos. 

Visando um melhor desempenho e devidamente autorizado pelo Conselho 

Municipal de Previdência, poderá contratar uma Assessoria Especializada que permita a 

adequação ao artigo 4º, inciso II, da Resolução CMN nº 3.922/2010, que trata do 

controle dos investimentos vinculado necessariamente à identificação do passivo, que 

consiste em obrigações futuras ou expectativas de retorno, de acordo com os benefícios. 

O estudo de ALM (gestão integrada de ativo e passivo, na sigla em inglês) tem o 

objetivo de definir a macro alocação ótima dos investimentos de acordo com as 

necessidades do Instituto, de forma a maximizar a probabilidade de formação de 

superávit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Comitê de Investimentos 

 De acordo com o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, estabelecido 

pelo Decreto nº 38.447, de 06 de agosto de 2015, e o disposto no art. 3ºA, da Portaria 

MPS/GN nº 519, de 2011, é obrigatório que o Comitê de Investimentos seja composto 

por pessoas tecnicamente preparadas para decidir sobre as aplicações, com certificação 

do mercado financeiro. Essa determinação permite que os membros sejam responsáveis 

por zelar pela implementação sistemática da presente Política de Investimentos, 

realizando assim recomendações que se fizerem necessárias. 

 Nos termos do art. 1º do Decreto Nº 38447/2015, o Comitê de Investimentos do 

IPREMB é instituído exclusivamente com finalidade consultiva para atuar como órgão 

auxiliar no processo decisório quanto à execução da Política de Investimentos do RPPS, 

cabendo-lhe analisar, propor políticas e estratégias de alocação dos recursos com 

condições que preservem a segurança, a rentabilidade, a solvência, a liquidez e a 

transparência dos mesmos à Presidência. 

 Os membros do comitê de investimentos deverão manter vínculo com o ente 

federativo ou com o RPPS, na qualidade de servidor titular de cargo efetivo ou de livre 

nomeação e exoneração.  

 O Comitê reunir-se-á periodicamente, devendo suas deliberações e decisões ser 

registradas em atas. 

 Com vistas a assegurar que as decisões do Comitê de Investimentos reflitam as 

melhores práticas de gestão, poderá ocorrer a participação de conselheiros e convidados 

em suas reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

 

  



 

 

4. Vigência da Política de Investimentos 

O horizonte de vigência dessa política de investimento é de 12 (doze) meses, 

para o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, porém, conforme 

preconiza o §1º do art. 4º, IV, da Resolução CMN Nº 3.922/2010, justificadamente, 

poderão ocorrer revisões no curso de sua execução, com vistas à nova legislação ou, 

caso seja considerado pelo Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social 

do Município de Betim – IPREMB, para adequação ao mercado, com posterior 

comunicação aos Conselheiros Municipais. 

 

5. Objetivos 

Esta Política de Investimentos define as diretrizes e práticas de gestão dos 

recursos em moeda corrente do Instituto de Previdência Social do Município de Betim – 

IPREMB, objetivando, em um plano de longo prazo assegurar: 

a) Meta de rentabilidade tanto para Renda Fixa quanto Renda Variável: IPCA + 

6% ao ano, primordialmente, considerando a conservação e preservação do 

Patrimônio do Fundo; 

b) O claro entendimento por parte dos gestores, servidores do Instituto, 

participantes, beneficiários, provedores externos de serviços e órgãos 

reguladores quanto aos objetivos e restrições relativas ao investimento dos ativos 

do Instituto; 

c) Estabelecer para os gestores dos recursos do Instituto de Previdência Social do 

Município de Betim – IPREMB, diretrizes bem definidas para a forma de 

gerenciamento das carteiras. 

 

  



 

 

6. Limites de Alocações da Política de Investimentos 2018 

Os limites de alocações determina a política básica de mix de ativos, onde a 

mistura proporcional de ativos entre os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e 

Imóvel, é baseada nos rendimentos esperados para cada Classe de ativos no longo 

prazo. 

A Política de Investimentos inicialmente aprovada para o ano de 2018 baseia-se 

nos limites determinados pela Resolução CMN nº 3.922/2010, com nova redação dada 

pela Resolução CMN nº 4.604/2017. 

 
MODALIDADES DE APLICAÇÕES LIMITE DA 

APLICAÇÃO 

REGRA 

ESPECÍFICA 

LIMITE 

MAX. 

CONJUNTO 

RENDA FIXA - Art. 7º 

100% 

Títulos Públicos de Emissão do TN (Registrado na SELIC) - Art. 7º, 

I, a 

100% - 

FI Referenciados TN - Excetos DI -  Art. 7º, I, b 15% PL FI 

ETF 100% TPF - Exceto DI -  Art. 7º, I, c 

Operações Compromissadas (TP) - Art. 7º, II 5% - 

FI Referenciados RF -Exceto DI - Art. 7º, III, a 60% 15% PL FI 

ETF RF “Referenciado” - Exceto DI - - Art. 7º, III, b 

Fundos de Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 40% 

15% PL FI 
ETF Renda Fixa - Art. 7º, IV, b 

LIG - Letra Imobiliária Garantida - Art. 7º, V, b 20% - 

Certificado de Depósito Bancário (CDB) - Art. 7º, VI, a 15% Limite FGC  

Depósito de Poupança - Art. 7º, VI, b 

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 5% 5% PL FI 

FI RF “Crédito Privado” - Art. 7º, VII, b 5% 5% PL FI 

FI Debentures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c 5% 5% PL FI 

RENDA VARIÁVEL - Art. 8º 

30% 

FI de Ações - Índices com mínimo de 50 ações - Art. 8º, I, a  30% 15% PL FI 

ETF – Índice com mínimo de 50 ações - Art. 8º, I, b 

FIA ( até 20% ativos no exterior) - Art. 8º, II, a 20% 15% PL FI 

ETF Ações- Art. 8º, II, b 

Multimercado (até 20% ativos no exterior) - Art. 8º, III 10% 5% PL FI 

FIP (Requisitos de Governança) - Art. 8º, IV, a 5% 5% PL FI 

FII (Presença em 60% dos pregões em 12m) - Art. 8º, IV, b 5% 5% PL FI 

 



 

 

7. Cenário Macroeconômico Nacional 

 Como previsto pelo mercado, de maneira geral, a expectativa em relação à taxa 

básica de juros da economia – SELIC se confirmou. Ao longo do ano de 2017 ocorreu o 

“fechamento” da mesma a fim de estimular a economia e avançar em um cenário de 

recessão, provocado pela histórica e maior crise econômica vivenciada no Brasil, nos 

anos de 2015 e 2016. A taxa inicial foi de 13,65%, a final de 7,0% e a média 9,84%. O 

índice de inflação – Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE registrou 2,49%, acumulados até o 

mês de novembro de 2017. Mesmo com todo estímulo provocado pelo Comitê de 

Política Monetária - COPOM, o índice tende a permanecer abaixo do piso da meta para 

a inflação em 2017 – 2,88%. Considerando-se os últimos doze meses, o índice também 

registrou percentual inferior ao piso da meta – 2,80%, sendo o piso da meta - 3,00%. 

Em relação ao Produto Interno Bruto – PIB, o resultado foi positivo e, até mesmo, 

satisfatório, tendo em vista os dois anos anteriores. A perspectiva do Banco Central - 

BACEN para o fechamento de 2017 é de crescimento de 0,91%. A economia deixa para 

trás os patamares de encolhimento de -3,8% e -3,6% em 2015 e 2016, respectivamente. 

O desemprego que no início do ano era de 10,9%, fechou o terceiro trimestre em 12,4%, 

contudo - IBGE. A Agenda Política chegou a dar sinais de consistência até o mês de 

abril, no entanto, em meados do mês de maio declinou-se a partir da publicitação da 

Delação Premiada dos dirigentes da empresa JBS. Em rede nacional de televisão, sobre 

a conduta corruptiva de diversos líderes políticos de alto escalão do atual Governo, 

inclusive, com fortes acusações ao Presidente da República, realizadas pelo então 

Procurador Geral da República e encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal. As 

implicações no mercado financeiro foram drásticas. O cenário econômico, que parecia 

estabilizar-se se tornou instável novamente, comprometendo as perspectivas de 

investimentos que já se consolidavam para o restante do ano de 2017. Ademais, diante 

de tanta “turbulência”... mesmo percebendo-se certo descolamento das Agendas Política 

e Econômica, permanece o clima de incerteza em relação à aprovação das Reformas 

“prometidas” pelo atual Governo, sendo a principal delas a Reforma Previdenciária. 

 As perspectivas macroeconômicas para o ano de 2018 apontam para a 

consolidação da retomada do crescimento econômico. A taxa SELIC, como prevê o  



 

 

relatório Focus, publicado pelo Banco Central em dezembro de 2017, deve permanecer 

próxima de 7% ao longo de todo o ano. Para a inflação, o mesmo relatório prevê 

crescimento em relação ao ano de 2017, o que demonstraria uma reação da economia 

frente aos estímulos propiciados pela equipe econômica do Governo que controla a 

política monetária – IPCA 4,04%. A geração de emprego se mantém com boas 

perspectivas, o que contribuirá para o alcance do PIB projetado para o ano – 2,62%. Em 

2018 ocorrerão eleições para Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais 

e Estaduais, até dezembro de 2017, nenhum nome está consolidado para a disputa 

eleitoral para a Presidência, a mais importante. O mercado projeta os cenários a partir 

das possibilidades que são ventiladas, em uma perspectiva otimista a Agenda Política - 

partidária encontrará o caminho para o diálogo, possibilitando a posteriori a aprovação 

das Reformas necessárias e um conceito de unidade para a nação, neste contexto tem-se 

como resultado o rompimento com o período de recessão que se atravessa. Em uma 

perspectiva pessimista, onde continuar ia-se o ambiente de disputa pelo poder, sem 

diálogo entre todas as partes, pode-se estar a caminho de um ambiente de não 

governabilidade, o que na melhor das hipóteses manteria os “tímidos” resultados 

alcançados em 2017, no entanto, bastante significativos para a retomada do 

desenvolvimento. Todos os investimentos previstos, pelos diversos “Players” do 

mercado para a economia ficariam em suspensão, represados até que se retome a 

confiança.        

  



 

 

7.1 Quadros com perspectivas macroeconômicas para 2018:      

Relatório FOCUS – BACEN* 

 *Fonte: Focus - Relatório de Mercado – 8 de dezembro de 2017- Banco Central  do Brasil 

 

Tabela, elaboração própria. Fontes: 

* Projeções para Dezembro de 2018 - "Nosso comitê de acompanhamento macroeconômico, 

formado por 25 economistas de diversas instituições financeiras, projeta que o próximo ano seja 

abaixo da meta, juros estáveis e crescimento do PIB”. 

** Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) e Itaú Asset Management. Elaboração: Itaú Asset 

Management. Data: Novembro de 2017. 

*** Conference Call - Cenário Econômico  e Renda Fixa Alocação Dinâmica - Bradesco Asset 

Management - Dezembro /2017 

 

  

 

EXPECTATIVAS DE MERCADO 
 

INSTITUIÇÃO PIB Câmbio 

 (R$ / US$) 

IPCA (em %) Selic (em % ao ano) 

ANBIMA * 2,80% 3,25 4 7 

Itaú Asset Management 

** 

3,0% 3,10 3,7 6,56 

Bradesco *** 2,7% 3,40 4,1 7,5 



 

 

8. Estratégia a partir dos dados Macroeconômicos 

Os dados macroeconômicos projetam um ano difícil para o alcance de uma meta 

atuarial estipulada em IPCA + 6%. O principal risco para a gestão do portfólio é o de 

não alcançar a meta estipulada. Sobretudo, a conservação do patrimônio do fundo é 

prioritária. Em 2018, a Classe de investimentos em Renda Fixa se balizará por uma taxa 

de juros considerada baixa para um país emergente, podendo, até, ser a mais baixa da 

história, seria uma excelente notícia na busca pela consolidação do país enquanto 

emergente em franco desenvolvimento, porém, diante das questões fiscais e falta de 

confiança, agências de rating internacionais rebaixaram a nota do Brasil, elevando os 

níveis de risco nos investimentos no país. Em relação às Classes que compõe o grupo 

das Rendas Variáveis, uma maior exposição do portfólio do fundo torna-se inevitável. 

Os limites de aplicação previstos pela Resolução 3922/2010 – CMN e suas atualizações 

pela Resolução 4.604/2017 determinam um portfólio com no mínimo 70% em 

aplicações em Renda Fixa e, máximo de 30% em aplicações em Renda Variável. Com o 

ajuste das taxas oferecidas pelos Títulos Públicos Federais em relação às perspectivas 

para a taxa SELIC, os “prêmios” para estes Ativos de Renda Fixa não se tornam 

atrativos, sendo assim, como opção de Ativos nesta Classe partir ia-se para aplicações 

em Títulos Privados de Renda Fixa, o que aumentaria o risco do portfólio. Adquirir 

Títulos Públicos Federais e geri-los de maneira ativa é uma tática proposta para o ano de 

2018. Em contraponto à questão mencionada sobre a Classe Renda Fixa, espera-se que 

as Classes de Ativos que compões a Renda Variável sejam estimuladas pela 

oportunidade gerada pela baixa da SELIC, projetada para todo o ano de 2018, 

principalmente. 

 

  



 

 

9. Diretrizes de Aplicação 

 

As diretrizes a serem observadas na aplicação dos recursos do Instituto de 

Previdência Social do Município de Betim – IPREMB devem estar em conformidade 

com as exigências, limites gerais de aplicação, condições e ativos estabelecidos pela 

Resolução CMN nº. 4.604, de 19 de outubro de 2017, de modo que atendam aos 

parâmetros estabelecidos e condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.  

 

MODALIDADES DE APLICAÇÕES 
LIMITE DA 

APLICAÇÃO 

REGRA 

ESPECÍFICA 

LIMITE 

MAX. 

CONJUNTO 

RENDA FIXA - Art. 7º 

100% 

Títulos Públicos Federais - Art. 7º, I, a 100% - 

FI Referenciados TPF - Excetos DI -  Art. 7º, I, b 15% PL FI 

ETF 100% TPF - Exceto DI -  Art. 7º, I, c 

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 5% - 

FI Referenciados RF -Exceto DI - Art. 7º, III, a 60% 15% PL FI 

ETF RF - Exceto DI - - Art. 7º, III, b 

Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a 40% 15% PL FI 

ETF Renda Fixa - Art. 7º, IV, b 

LIG - Letra Imobiliária Garantida - Art. 7º, V 20% - 

CDB - Art. 7º, VI, a 15% Limite FGC (R$ 
250 mil) 

Poupança - Art. 7º, VI, b 

FIDC Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 5% 5% PL FI 

FI RF Crédito Privado - Art. 7º, VII, b 5% 5% PL FI 

FI Debentures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c 5% 5% PL FI 

RENDA VARIÁVEL - Art. 8º 

30% 

FIA - Índices com mínimo de 50 ações - Art. 8º, I, a  30% 15% PL FI 

ETF - Índices com mínimo de 50 ações - Art. 8º, I, b 

FIA ( até 20% ativos no exterior) - Art. 8º, II, a 20% 15% PL FI 

ETF Ações- Art. 8º, II, b 

Multimercado (até 20% ativos no exterior) - Art. 8º, III 10% 5% PL FI 

FIP (Requisitos de Governança) - Art. 8º, IV, a 5% 5% PL FI 

FII (Presença em 60% dos pregões em 12m) - Art. 8º, IV, 

b 

5% 5% PL FI 



 

 

A gestão dos investimentos que compõe o portfólio do fundo tem como objetivo 

garantir no longo prazo o equilíbrio entre os Ativos e as obrigações do Instituto de 

Previdência Social do Município de Betim – IPREMB, através do alcance da taxa da 

meta atuarial (TMA), que é de 6% ao ano, acrescida do IPCA (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

10. Estratégia de Alocação 

 A definição estratégica da alocação de recursos se manterá baseada nos limites 

da Resolução CMN nº 3922/2010 alterada pela Resolução CMN 4.604/2017. 

MODALIDADES DE APLICAÇÕES 
LIMITE DA 

APLICAÇÃO 

REGRA 

ESPECÍFICA 

LIMITE 

MAX. 

CONJUNTO 

ESTRATÉGIA DE 

ALOCAÇÃO 2018 

RENDA FIXA - Art. 7º 

100% 

  

Títulos Públicos Federais - Art. 7º, I, a 

100% 

- 50% 

70% 

FI Referenciados TPF - Excetos DI -  Art. 

7º, I, b 15% PL FI 
80% 

ETF 100% TPF - Exceto DI -  Art. 7º, I, c 0% 

Operações Compromissadas - Art. 7º, II 5% - 0% 

FI Referenciados RF -Exceto DI - Art. 7º, 

III, a 60% 15% PL FI 
30% 

ETF RF - Exceto DI - - Art. 7º, III, b 0% 

Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a 
40% 15% PL FI 

40% 

ETF Renda Fixa - Art. 7º, IV, b 0% 

LIG - Letra Imobiliária Garantida - Art. 

7º, V 
20% - 0% 

CDB - Art. 7º, VI, a 
15% 

Limite FGC (R$ 
250 mil) 

5% 

Poupança - Art. 7º, VI, b 0% 

FIDC Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 5% 5% PL FI 5% 

FI RF Crédito Privado - Art. 7º, VII, b 5% 5% PL FI 5% 

FI Debentures de Infraestrutura - Art. 7º, 

VII, c 
5% 5% PL FI 0% 

RENDA VARIÁVEL - Art. 8º 

30% 

 

30% 

FIA - Índices com mínimo de 50 ações - 

Art. 8º, I, a 
30% 15% PL FI 

20% 

ETF - Índices com mínimo de 50 ações - 

Art. 8º, I, b 
0% 

FIA ( até 20% ativos no exterior) - Art. 8º, 

II, a 20% 15% PL FI 
20% 

ETF Ações- Art. 8º, II, b 0% 

Multimercado (até 20% ativos no exterior) 

- Art. 8º, III 
10% 5% PL FI 10% 

FIP (Requisitos de Governança) - Art. 8º, 

IV, a 
5% 5% PL FI 3,5% 

FII (Presença em 60% dos pregões em 

12m) - Art. 8º, IV, b 
5% 5% PL FI 3,5% 



 

 

11. Parâmetros de Rentabilidade 

Meta atuarial para ano de 2018, estipulada na variação do IPCA+6%. 

Benchmark’s estipulados nos regulamentos dos fundos de investimento que comporão a 

Carteira. Dentre eles (IBOVESPA, IBRx, IMA, SMLL, IDKA e CDI). 

 

12. Metodologia de Precificação e Riscos – critérios e fontes 

Os valores das aplicações de recursos do RPPS em cotas de fundos de 

investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira 

própria do RPPS, deverão ser Marcados a Mercado - MAM, no mínimo mensalmente, 

mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros 

reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas 

baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. 

Os riscos seguirão as matrizes adotadas pelos gestores dos fundos. A Divisão de 

Investimentos analisará – Índice de Sharpe, Track Error, Beta, Duration, Desvio Padrão 

e VaR. A metodologia utilizada para as avaliações da gestão do RPPS será, sempre, a 

mais adequada à Classe do Ativo em questão, levando-se em consideração 

metodologias semelhantes às consideradas pelos gestores em relação às características e 

objetivos dos fundos.  O cenário de “stress máximo” hipotético da B3 

(BM&F/BOVESPA e CETIP) será sempre levado em consideração para considerarmos 

quaisquer aplicações junto aos gestores de Fundos. 

12.1.  Os critérios  

Requeridos para registro nos sistemas de liquidação (SELIC) e de negociação 

eletrônica. Consolidados junto a ANBIMA, Secretaria do Tesouro Nacional – STN, 

Banco Central – BACEN e B3 (BM&F/BOVESPA e CETIP). 

12.2. Fontes de referência  

Artigo 16 da Portaria 402, de 10/12/2008, alterado pelo Artigo 1º da Portaria 

MPS 65. Atualização do art. 1º da Portaria MPS 65, de 26/02/2014. 


