
POLITICA DE

INVESTIMENTOS 2022

) polÍrrcl DE rrvEsrrrrEnros zozz !
Os responsiíveis pêla geslão do regimê próprio de previdência soclal, antes do
exêrcí.io a que sê refeír, deverão definir â políhcâ ànual de âplicãdo dos
recursos, isto é, a politica de Investimentos, Êsbe documento estabelece o
píocesso de investimênto, ajudândo o investidor a entendeí suàs
necessidades específicas, e aumentando a probabilidade de rlecisôes
adequadas ao seu pêrlil de investdor,

A elaboração desta Políticâ de Investimentos representa uma formalidade
lêgal quê fundamenta e Írorteia todo o processo de toínada de decisão
relâtivo âos investimêntos do RPPS, empregadô coÍno instsumeÍto necessáÍio
para garantir a consistêmiâ da gesuio dos recursos em bus(! do equilíbrio
ecônômico-finônceió.

A pÍesentê Políticà e6tôbêlece 06 princípiG e daretnzes que dêvem reger os
investimentos dos recurso6 @nferidos â êírtidad€, com vistas a promover a

segurança, liquidez e rênbulidade necessiiÍiâ parô complemêntar o equilíbrio
entÍe 06 ativos ê passivos do plano de Eenefrcios.

A Política dê Investimentos do RPPS deve ser constituída pelos seguintes
elemêntos L\ásicos: o modelo de gestâô â ser adotado e, s€ for o caso, os
critérios para à conkatação de pessoâs juídicas autorizadas nos termos da
legislação em vigor pàrô o êxercifio profissional d€ ãdmjnistração de
carteiras; a estratégia de alocaéo dos recursos entre os diversos segmentos
de aplicado e as respecbvas carteiras de inveíimentos; os parâmetsos dê
rentabitidade perseguidos, que deverão bus.ar cômpâtlbilidâde com o pêríl
de suas obrigôções, tendo em vista ô necessidâdê de bus.a e manutenção do
equiiíbíio financeirc e atuarial e os limites de daversaíicâÉo e concentraÉo
previstos nâ legislaÉo; e os limites utilizâdos pârà investimentos em titulos e
\Êlores motiliáíios dê emissão ou coobrigasão de uma m€sma pessoa jurídica
- 
^rt 

40, Sub6êção tI RêaoluÉo Cl,{t{ 3.922/2010 e a!.i alteraçõ€s.

Em suma, a PolÍUca de Investrmento6 demonsEâ cE objêivos de retomo,
aversão a nsco ê restriÉ€s, O retomo está diretamente correlôcionado com o
risco. Por isso, definidas as condições dê risco e retomo, as alternawas de
inv€stimentos serão delimitadas através das restri@s estàbelecidas.



REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
SOCIAL DOS SERVDORES EFETIVOS

DO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA

O CONSELHO DE i,TUHICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCTIL NO USO

das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 18 da Lei no 2351
de 15 de outubro de 2007, torna público que, em sessão reôlizada
em 20 de dezernbro de 2021, com base no art. 40 da Resolução CMN

3.g22l21l} e suas alterações, APROVA esta POLÍTICâ DE

ÍNVESTIMEUTOS referente ao EXERCÍCIO DE 2022.

A elaboraÉo desta Política de Investimentos conduzidô pêlo COMITÊ DE INVESTIMENTOS

dêste RPPs, corÍo órgão auxiliar no processo deciório quanto à execuéo da polílica de
investimentos, cujas decisôes sêrão registradas em ata, subscreve iuntamente com o
COÍ{SELHO DE MUI{ICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL estô política anuôl de
investlmentos.

REGI]TIE PRóPRIO OE PREVIDÊ CIÂ SOCIAL DOs SERVDORES EFEÍIVOS DO
r.4UÍ{ICÍPIO OE RESTINGA SECA

CNPI: 87.490.306/0001-51

Rua Moisés Cantarelli, no 368 - Centro - Restinga Soca

cEP: 97200-000

RIO GRANDE DO SUL

(ss) 3261-3200

rpps@restingaseca.rs.Sov.br;
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>APRESENTAçÃO }
Do Objeto

Esta Política de Investimentos disÉe sobre as aplicàçôes dos rêcursos do regime próprio de
previdência social(RPPS) instituído pelo MUNICÍPIO DE RESIINGA SÊCA, Fica estabetecido
que os recursos do regime próprio de previdência social innituí\do, nos termos da Lei no 9.717,
de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conÍorme a hgislação em vigor, tendo
presentes as condiç6es de segurança, rentabilidade, solvência, liquklez e transparência.

Observadds as limitações e condiíoes estabehcidas na legislãÉo vigente, os recursos do
Íegime póprio de previdência sociôl devem ser alocados, conforme as diretrizes deÍinidas nêstâ
Polítlcã de Investirnentos, nos seguintes segmentos de aplicação: renda fixa; renda variável; e
investimento no exterior, São considerados recursos do regÍme póprio de prêvidência socialt as
disponibilidades oriundas das re@itas corrêntes e de capital; os demais ingressoo Ílnanceiros

auferidos pelo regime próprio de previdênch social; as aplicnções ftnanceiras; os títulos e os
valores mobiliários; os atlvos vinculâdos por lei ao fundo integrado de previdência; e demais

bêns, dircitos e ativos com finalidade prevldenciária do regime póprio dê prêvidência social.

Da Administràção

O regime póprio de previdênoà sociàldo 
',lU 

tCiPIO DE RESrIÍ{GA SÊCA é administrado
pela UNIDADE GESTORA represêntada pelo REGIME PRóPRIO DE PREVTDÊNC!/I SOCTAL

Í,OS SERVD,ORES EFETIVOS OO MUÍ{ICÍPIO DE RESTINGA SECA NA RUA MOisES

Cantarelli, no 368 - Centro - Rêstingô Seca, CEP: 97200-000, inscrita no CNPJ sob o no

87.490.306/0001-51, doravante abreviadamente designada, RPPS, tendo co.no Representante

Legal do Ente o Sr. PAULO RICARÍX) SALERNO e o Representante Legal da Unidade Gestora

o Sr. DENIL9OII PIRES NEVES.

oa Ortaniração do Documenio

Esta INTRODUçÂO de apresentação da Políuca de Investimentos do REGIME PRóPRIo DE

PREVTDÊNCTA SOCTAL DOS SERVDORES EFETIVOS DO ].IUNICÍPIO DE RESTINGA
sEc A vlcÊNCIA E oBlErlvos DA PoLÍTIcÂ DE INv€STrMEl,ÍTos, dêstacando a abrangência

temporal dos efeitos originados por este documento e o proÊisito de curto e longo prazo do

RPPS. o MoDELo DE GEsTÃo E SERVIçOS EsPEoAl.rzÂDos, par.r prevêr o modo de gerir os

recúrsos e o suporte especializado necesário. os AsPECTos LfGAIs DA RESOLUçÃO CMN

3,92212010 E SUAS ALTEMçÕES, a partir da sínte6ê dos seus píncipals aspectos

correspondentes. A coNluNTUM ECONôMICA E ÂNÁLISE DE MERCâDO, para oferecer dados

e informad€s a respêito do contexto econômico de investimentos, bem como as

DEECTATIVAS DO MERCADO ãNANCÚRO PARÂ 202112022, AS CONSIDERAÇõES GER^IS DO

CENÁRIO DE 2021/2022, CONTROLE DE RISCO e o GLOSSÂRIO onde se expôem alguns

conceitos, Temo6 as DIRETRIZES PÂRA ATOCAçÃO DOS RECURSoS, alinhando os elementos

de gestão e as suas resp€ctivãs rêstrldes. A ESIttATÉGlA PARA ÂLocAdo DE RECURSoS,

onde traçômos os limites de ôlocações por segmento. As vEDAçoEs e por fim, as

OISPOSIçõES GERÁIS.



vrcÊtrcta E oBrEÍw(E DA p.olÍTrca DE rNvEs[üEÍ{Tos 2022 }

Da Vigêrcia

Esta Polítíca de Investimentos será válida para todo o EXERCÍCIO DE 2022. Durante este
período, correçôes e alterações poderão ocorrer parô adequar mudanças na legisiação aplicável,
ou caso sejâ considerado necessário pelo neCtUe pnópnfO Oe pneVtOÊtCtl SOCIII
Dos SERVDoRES EFETrvos Do uuurcipro DE RESTTNGA sEca Ate 31 de Dezembro
de cada s\ercícjo. Ressalta-se que, em nenhuma oportunidade, será p€rmitida a existência de
ouas políticas de rn\,estr4rentos abrangendo o mesmo eyercicio.

Dos Objetivos

Os objetivos contemplam horizontes de curto e longo prazo. Em essência, o regime próprio de
previdêncja social dos servidores públicos do UUUfCÍpfO DE RESTINGA SÉCA deve ser
organjzado para garantir a cobertura contínua dos seus segurados por Íneio do plano de
benefícios. Par3 isso, o seu equilibrio flnanceiro e, principalÍnente, atuarial representa o seu

objetivo de longo prazo. Além disso, precisa visar permanentemente à construção de processos

de pleno êcesso dos segurados às informaçôes relêtivas à gestão do regime e pârticipaÉo de
representantes dos servidores públicos, ativos e inâtivos, nos colegiâdos e jnstâncias de decisão

em que os seus interesses sejam objeto de discussão e dêliberâção, nos termos do art.60/
lnciso IV e art. 10, Inciso VI da Lei 9.717198.

Nesse sentido, â Política de Investimentos define a estratégja de aplicação dos recursos no

curto prazo. Anualmente, é necessário selecÍonar os diversos segmentos de aplica@o e as
respêctjvãs carteiras de investimentos de êcordo com o perfil das obrigações do respectivo

regime próprio de previdência social, observados os crítérios para aplicação dos recursos,

conforme estabelecido pelo Conselho lvlonetário Nacional, tendo êm vista a necessidade de

buscar ô manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificàçào e

aoncentração previstos na referida legislação.

Por conseguiÍrte, o REGTME PRóPRro DE pnfvloÊuctl socrÂL oos sERvDoREs
EFETIvos Do MuNIcÍPIo DE RESTINGA sEcA precisa buscar, através da aplicação dos

seus recursos/ uma rentabilidade igual ou superior a sua meta atuarial. Com base no horizonte

de longo prazo, e a situação financeira e atuarial observada atualmente, a META ATUARIAL,
deflnida e aprovada jlntamente com a Política de Investimentos, será representada pelo

benchmarkl?CA 
^CRÉSCIDO 

DE 5,O4olo a,a, (IPCA + 5,04olo a,a,). Instjtui-se tarnbérn os

objetivos de assegurar que os gestores, servidores, participantes, beneficiários, prestadores de

serviços e órgãos reglladores do RPPS tenham o claro entendimento dos objetÍvos e restrições
relativas aos investimentos; e gêrantir transparência e ética no processo de investirnento, o
qual deve ser feito seguÍndo diretrizes, normas e critérios.

No mais, restou aplicada, nesta poiítica de investimentos, a taxa de juros estabelecida na

Portariâ SPREV no 6132 de 25 de maio de 2021.



MoDELo DE cEsrÃo E sERvrços EsPEcrAuzÂDos À

Do Modelo de Gestão

O modelo de gestão dos recursos do regime póprio do MUI{ICÍPIO DC RESÍINGA SÊCA é
uma opéo estr-dtégica dos seus gestores, Segundo o art. 15 dê Resolução CMN 3.92212010 e
ôlterações a gestão das aplicações dos recursos dos regimes pópÍios de previdência social

poderá ser própría, por entidade autorizada e credenciada,

oLr mista.

O REGIME PRóPRIO DE PREWDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE RESTINGA
SECA con'preendeú o modelo de 6ESTÀO PeOPRIA, oJ seja,
quando ôs ap,icaçôes são realizâdas diÍetamente pelo órgão

ou entidade gestora do regime próprio de previdência social.

No processo de gestão, destaca-s€ alguns cuidados
rmportantes. Na apricêçáo dos recrrrsos o MUNICÍPIO DE

RESTIiIGA SÊCA somente fará âplicações em instituiÇões
que demostrem ter segurança. atendêm ê lÍstô exaustivê dê

SPREV e em produtos que busquem a rentabilidade

necessária, visando em primeiro lugar a proteção do
patrirnônio, transparência, liquidez e a rentabilidade.

EL,4BOR,AR R,ELATóRIOS

D9TALI+AD.?S, L a rwívíh^.o,

cow{nrwe lortaáÂ 'r'.2 
++o/2o73,

<v
O REGIME PRóPRIO DE PRÊVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVDORES EFETIVOS DO MUNICiPIO DE RESTINGA SECA dEVETá ObSETAT àS

obrigatoriedades da PORTARIA No 440, DE 9 DE OUÍUBRO DE 2013, que Altera ê Portôriô l4PS

no 519 de 24 de agosto de 2011, e portaria nô 300/2015 na gestão dos recursos, destâcando a

oBRIGÁÇAo de realizar AVALIASo Do DESEI\4PENHo DAS aPUCAÇÕES. Devendo, tamÉm,
serem observados os prazos estipulados Dela MF no 01 de 03 de jêneiro de 2017 que dispõe

sobrê DAIR, DPIN, Credênciamento, pró gestão, DRAA e DIPR.

Dos Serviços Especializados

A contratação dos serviços de consuitoria de valores mobiliárlos deverá levar em consideração

critérios pré-deÍinidos. Sublinhãm-se ôspectos como: a experiência, especiálizâção e idoneidâdê

da empresa, bem como c custo e a qualidade da prestação de sewiÇos e, aindâ, de acordo com

o ôrt. 18 dê Resolução 3.92212010 e suas novas alterações, estar devidâmente hãbilitada na

CVM ccmo Consultora de Valores l4obiliários. É de fundamental impo.tância que a empresa
habilitada na Cvlvl como Consultora de Valores l4obiliários não seja ao mesmo tempo também
cadastrada na CVM como Prestadora de Serviços de Administração de Carteiras e nâo possua

ligação com empresa de Agente Altônomo - Pessoa Jurídica.



ASPECTOS LEGAIS DA RESOLUçÂO CMN 3.92212010 E SUAS ATTERAçÕES }

Resolu6o CMN 3.92212010 e süâs alterâções

Limites percentuais para as aplicades dos RPPS

AÉigo 70 - REÍ{DA FIXA

INOSO I - Até 100qo em:

a) TÍtulos públicos tuerais;

b) Fundos compostos por 100% em títulos públicos, indexados ao índice IMA ou algum de seus
subíndices (IMA-B, IMA-C, IRÊM, IDKA), com exceção do IMA-S, pois este estiá atrehdo à taxa
de juros de um dia (SELIC);

c) Fundos de investimento em índice dê mercado de renda fixa, negociáveis em bolsa de
valores, conforme regulamenbÉo estabelecida pela CVM, cuja carteira tairica seja composta
exclusivamente por tÍtulos públicos.

INCISO II - Ate 5 % em opera$es compromissadas lastreadas em títulos públicos federajs.

INCISO lll - AtÉ 60% em:

a) em fundos de investimentos de Renda Fixa e/ou Referenciados em indicadores de
desempenho de renda fixa, constituÍdos sob a forma de condomínio aberto e cuia política de
investimento assume o compromisso de buscar o retomo de um dos subhdices do Índice de
Mercado Anbimâ GPIA) ou do Índice de DuraÉo Constante Anblma (IDkA), com exceção de
qualquer subíndice at elado à taxa dejuros de um dia;

b) em cotas de Fundos de Índices de Renda Fixa,negociáveis em bolsà de valores cujas
cartêiras sêjam compo6tas por ativos financeiros qr€ busquem reflêtir as variadês e
rentabilÀdade dos subíndices do IMA ou IDKA, Exceto carteiras com tÍhrlos atrehdos a taxa dê

iuros um dia.

INOSO IV - Até .O% em:

Fundos de invêStimentos de Renda Fixa e/ou Referenciados, atrelados à taxa de juros de um
dia (SEúC);

Fundos de índices de ReMa Fka cuias carteiras seÍam compostâs por ahvos finânceiros que

búsq{rem refletlr as variações e rentâbilídade dos índices de renda fxa, negocÉveis em bolsa
de valores.

TNCÍSO V ãté 20olô

Lêtras Imobiliárias G3rantidas até 20olô.

a)

b)



INCISO Vl - 15ryo, limitado ao montante garantido pelo Fundo GarantidoÍ de Creditos (FGC),

a) CDB ou poupançô nos lÍmites garantidos pelo FGC;

b) Deposito em Poupança;

OBS.t O Gttifrado de kryjsib AanairA é un tftulo ethfillo pl bnc6 e catxas @ft)qicas.
@n d al@ h R$olufu CMN no 4,604/2012 passiüftou-* aos RPPS aplkarern até 15%
dos seus t€ursos new tíütbs, @tlbnE alínea 'à" fu inclg W da Reeluçáo CM no
3.922/2010. Quaotu aquiàtu diretdneote do bnco não s paga bxa de cust<id4 conhrdo,
pode er adquindo tamtÉm de una @retaa de valor$ nobili*ias, Em qualqrcr as kvan
sêr obseruddos os pdncbios establsidos na R6olu@ do &rN, $peialmentê o da
renta lidatu e squrança, sendo q.te o montane dds apliações em CDq Wr emiso, está
limitado ao montante garanbdo Êlo tundo @rantúlot de Ct&t:tos (FGC),

INOSO VII - Até 5%

a) Cotas de classê énior dê FIDCS;

b) Fundos de investimentos de Renda Fixa ou Referenciados em indicôdores de Renda

Fixa, classificados como "Cr&ito Prívado";

c) Fundo6 dê deÉntures dê infraestnrtura.

Ogs.i O tínié e 5% ptcri§o rD irrie WI & ârt 70 é adiatd a cda unà 6 aliÉas ial;a.ldnenE ar *!a,6
tn)t# tuaíEeds tu RFF Ndn s àdiús en alé:
, 5% an crtas de da* §nior de frndlÉ de int$i/cnÍo en diet6 odinh$ (floc);
uats
i, 5% an @bs @ frrú6 dê ioveinsto .íaaiicados @Íto renda tixa con sl,'lixo oefio
prna.b", @tdjdtib ú d fdnE É.ondrníDio abb; t|/45
iil) 5% en coàs de án1b de hv&itenb & EE treb à/t- Jo @ lai no 1241, dê 24 de juí1o * 2011, W diw. ú
en $) tqulanaÍo qE 85% (aitena e cinco N ento) do prb1inânio litp.ie b firrre ert qtiado en ftbént|rrê
de otE ,ab o aft 2Ô â LA no 2431, & 2011, &wédà' 6 r,útas @ A/U,
O R &lr'e, cütu@, &!ú G Arreb ,rrfra e tq,itüs Fevi# na Rdt@ Oafi no 3.9222010 Ên
ryial 6 corxntb d6 a,t6 litlãteiríE de efin5,aé priea.16 qrê iüeggn a aíe,la dM tutl& pEr,isàs no §
Ao doart ?o, i.*,üo tela Rdufu AiN no 4.604/2012

AÉigo ao - REÍ{DA VARIÁVEL

INOSOI-Ate30%

a) ern Fundo6 de Renda Vaíáveis classificâdoE oomo referenciados, que possúam como

índi.es de refeÉncia o IBOVESPA, IBrX ou ÍBrx-50;

b) ETF dndices d no mínimo 50 ações),

INCISO rI - Até 20%



a) em Fundos de Ações, cujos regulamentos determínem que as cotas de fundos dê
índices que compõem a sua carteirô restrinjam-se aos índices IBOVESPÂ, IBrX ou IBiX-
50;

b) ETF (Índices êm geral).

INCISO IlI - Até 10r% em Fundos Multimercado§.

INCISO IV - Até 5%

a) em Fundos de Investimento6 em Participações (FIPS);

b) Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIS);
c) tr a$es - Mercado de Acesso.

OBS.| O linite tu 5% Wuísto no hciso Iy do àft. Ao é aplidvd a .zda una das àtiÉâs is@anate, ou sp, os
r&ugt frnanceirG &s RN po&n s apliadÉ en àé:
5% ern @tàs @ tundos ê n r6qioÉt to en Fnicipafu (fIP); llAE
5% em cotàs tu hmd".a de intdin eírto inobÍti;álio ( ) negÍiadâs t,,s pqttu de tut§a

5% cotàs É lztnós tu inr60ireoto dãi6càd$ @t7to "Afu - Henado de À.e)i otuvada a tqulanwbção
estabelea?b Fla Cut't
o R , cdttrrdo, @ye o@tyar 6 denata liÍ]it6 e Íáii@ r"eú1tt6 na Retução CUN no j.9222014 an a
tdaóio tua pela RelL@ CÍirN no 4.tu4/2017, an qe:ial, Do ae tu flP d @ndt@ ébeidas ,to § 5õ do
aÉ 8o, e alén @@lã, tànb pàE 6 ilP qBnto @.a os F.11, os tqaúitos peeittos no § 30 & dtigo.

AS APLICAçóES EM RENDA VARIÁVEL NA sUA ToTALIDADE Í{Ão DEvERÃo
EXCEDER O LIUITE DE 3oo/o DAS APLICAçõES DO RPPS, exceto quando o RPPS é
adêrente do Prá.Gêstiío, ondê o pêrcêntuâl total destinado para renda variávcl
dêpênderá do nívê|.

ÂÉigo 90 - M;TII{ENTO NO EXTERIOR
INCISOA-até10o/o

I. Fundo de Renda Fixa - Dívida Extema;
II. Fundo Investiíiento - SuÍixo Invêstimênto no Exterio.;
I. Fundo de Ações BDR Nível 1.

=y



CONJUNTURA ECONôMICA E ANÁusE DE MERCADo }

À conjuntura econômica representa uma configuràção dô realidade ckcunstancial dô economia.
Através de indicadores de mer(ado e suas inter'relaçôes, esta seção pretende curnprir o papel

de apresentar perspectivas acerca das possíveis condiçôes econômicas que pautarão o pró, mo
exercício- O foco é atribuído êm especial às exp€ctativas dê mêrcâdo, âs quais se constituem
como as principais sinalizadoras para a tomada de decisôes de investimentos. A proposta é
produzir indícios que permitam transitar pela realidade atual e espreitar as conjecturas
formadas pelos agentes de mercado. A partir dos indicêdores selecionâdos, analisa se o
comportamento da economiô ao longo do ano/ identificando-se os principôjs desafios e
tendências para a condução da poiítica econôrnica no decorrer de 2022.

Em 2020, a economia global foi severâmente ímpactada pela pandemia do novo coronavirus,

com as expectativas de aceleração do crescimento restando frustradas logo no pnmeiro

trimestre daquele ano. As medidas de distanciamento social adotadâs em larga escala
paralisarêm boa parie da atividade econômica, com o PIB mundial recuôndo -3,470.

Excetuando-se a China que cresceu 2,3olo no período, às principais economias do mundo
registraram significativas retrações de PIB, destacando-se as variôç&s negativas dos EUÀ (-
3,4%), dos países que integram a Zona do Elro C6,5%), Reino Unido ( 9,8olô) e lêpão (
4,6%). No Brasil, a queda foi de -4,7o/o, com a retração só não sendo maior em virtude dos

programas de transferência diretô de renda e dos auxílios Financeiros concedidos à estados e

municípios pela União, cujo efeito colâteral consistiu no âgravamento das contas públicas a
partir do estabelecimento de um déficit primário superior a 9olo do PIB.

Para 2021, as expectativas de retomôda do crescimento estiveram diretamente vínculadas ao

avanço e respedívo sucesso dos programas de vacinação ao redor do mufldo. Por conseguinte,

a maior efiécia conferida às ações de combate à pandemia permitiu aos goveÍnos flexibilizarem

suas medidas de isolamento social, com o setor de seNiços, que responde por

aproximadamente 65olo do PIB mundial, qrâdativarnente retomando suas atividades âo longo do

corrente exercício,

Segundo as recentes previsões divulgadas pêla organização para cooperação e

Desenvolvimento Econôrrico (OCDE), o crescimento global em 2021 perrnitirá uma rápida

recuperação do PIB aos níveis pré-pandemia, est,mando-se umà expânsão de 5,7Ôlo até o
encerramento do ano. Na comparação com o relatório ànterior divulgado no mê5 de maio,

rcgistra-se que houve leve queda na projeÉo de crescimento (redução de um décimo), com a

entidade justificando o novo percentual a partir das desigualdades no progresso dôs vacinações

ao redor do mundo, em especial nos países emergentes e em desenvolvimento,

lmportante dêstacar que assim como a "segunda onda" de contaminaÉo ocorrida no primerro

trimestre do ano, a variante Delta tamLém deixou de implicar màiores prejuizos às projeçôes de

crescímento global, uma vez que as vacinas apresentaram significativa resíliência às novas

cepâs, manterdo inalteradà ê trajetóriâ de queda nos números de óbitos e novas internações

A China, principal propulsor da economia global, possui um crescimento econômico previsto de

B,5o/o para 2O21, ficando abaixo âpenas da Indiã, cujas proleções indicam uma e,pansão da

atividade econômica da oúeÍt de 9,7o/o. Em que pese os gargalos de produção enfrentados e o

aumento de custos das matérias primas, o crescimento da economia chinesa dialoga com a

recuperaÉo da atividade mundial ocorrida no ano, com o Pl,4I oficial da indústria situando_se



acima dos 50 pontos (linha que indica o(pansão da atMdade econômica) durante a maior parte

do perírdo. lmportante registrar ôs medidas expansionistas tamtÉm adotadas pelo governo

chinês, com a autoridade monetária local tendo reduzido os d€Bisitos compülúrios @mo forma
de reduzir 06 cu5to6 de financiamento pala as pequercs e ínáilas empresâs do país.

Após crescer 2,3o/o eín 2Ol9 e retrair -3,4oÁ em 2020 decorrente da pandemia, a economia
norte amerícanô deve expaMir 6% em 2021. O programâ de incentivos Íinanceiros lançado
pelo governo Biden, que deu continuidade à politica expansionista iniciada ainda na gestão
Irump, desempenhou papel decisivo na recuperação econômica do país, Além da manutenção
dos juros em seu patãmar míniÍno (entre 0% e 0,25% ao ano) ê da extensão de determinado6
tÉneícios sociais, o FED tamMrn deu sequência .K, seu programa de recompÍa de títulos
públicos da ordem de US$ 120 bilhões mà, condicionôndo a reduÉo dos estímulos moneÉrios
ao atingimênto do pleno emprego e a um nível de inflação levemente supedor a meta anual de

2o/o.

EspecÍficamente no que tángê à iníêção, registra-se que a resiliência apresentada Éla mesma
ao longo dos últimos meses foi a principal reslionsável pela redução das estimativas de
crescimento do país para 2021, uma vez que a pesquisa anterior divulgada no mê de maio
iMicava uma expansão do PIB de 6,9%. Contudo, emtora o impcto negativo no curto prdzo,

segue a crença do FED em uma inflâção transiUSria cujo6 efeitos lendem a se dissipar a partir

da melhoria das condid€s de oferta, com as últimas atas do Comitê tueral de Mercado Aberto
(FOlvlC) garantlndo moderaÉo e gradualismo em eventuais alterações na políticá expansionista

vigente.

Nâ zona do Eurc, após amargEr uma retraÉo recorde de 6,5% eÍn 2020, a expectaüva da

OCDE é de um crescimento de 5,3%, em 2021, com a projdo subindo 1 ponto percentual em

relaç;o à pesquisa divulgada em maio. No bloco, destacam-se as recuperad6 pÍojetadas para

Espanha (6,8%), Frânça (6,3%) e ItiálÉ (5,9%), paíse5 corn úoÉê participação do turismo em

§uas economias e que por mais tempo havjam experimentado as medidas de isolamento §ocial.

Todavaa, apesar das expressivas altas previstas para 2021, referldos países ôinda s€guem com

sua§ economias abaixo dos níveis pre-pandemia. Por outro lado, diferentemênte dos EUA, Reano

Unido e ouEo6 países emergentês, a inflaÉo da zonô do Euro, mesmo que em alta na

@mparação coÍ os ônos anteriores, não chegE a comprometer o cre§ciÍnento esperado pala o

@rrente exercício, inclusave permitindo a conúnuidade do progGma de incentivos monetários

capítaneado pelo Banco Central Europeu (8CE),

No que tange às economias eme4Fntes, que iá haviam sido as mais impôctadas

economicamente pela pandemia, obs€rva-se que as pmjeções para 2021 e, especialmente para

2022, trazêm conslgo limitaÉes de ordem fiscal e inffacionária. Embora a timidêz dos planos de
incent'vo6 financelrcs e moneUírb5 quando comparados às iniciativas em cu6o pelâs

e@nomias desenvolvidat registra-se que os mesmo6 foÉm de fundamental importánch para

esles países no que tange à recupera@ obsêrvadô em 2021, contudo, sendo de diírcil

continuidade para 2022, seja pela insustentabilidade da relação dívida/PlB ou pela manutenÉo
de iuros baixos em um cenário de alta inflação.

No geral, a inflação das economias êmergentes tem sido impulsionada pêlo preço dê energia e

dos alimento6, com ô desvalorização cambial incenhvando as exportàções em preiuízo ao

abastecimento doÍÍÉstico. Espêcmcaínente no que diz rêspeito ao Brasil. a crise hídrica agravd

a pressão sobrc os pr€ços adminiírddo6, cuja projeção d€ afta para 2021 já superô 05 13 .

Com efeito, a expectaüva é de uma taxa Selic encerralndo o ano all 8,25%, o que se por um

lado auxiliã no combate a inflação por outro limitâ a capacidade de crescimento do país, No
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mesmo sentido, a redução do auxílio emergencial e o fim dos repasses financeiros a estados e
municipios previstos a partir do próximo ano tem âmparo na situação fiscâl brasileira. Em 2020
o rêsultado primário das contas públicôs atingiu um déficit de 9..H94, do PIB, enquanto a dívida
bruta do governo geral (DBGG), que contabiliza os passivos dos governos federal, estaduajs e
municipais, akançou a signmcativa participâéo de 94,5qo do PIB. Apesar dos esforços
envidados ao longo do corênte exercício, as previsões paía 2OZl e 2022 seguem indicôndo
novos déficits primários, respectivamente da ordem de l,Aok e lok do PIB. Por sua vez, a

DBGG, umê das principais referências utilizadôs pelas agências internacionais de rating quando

da mensurado do chamado 'Yisco Brasil", já atrnge o montante de R$ 16,729 bilhês,
coríespondendo a 82,7o/o ú PIB nacional. Rêgistrd-se que no mêlhor momento da série
hlstoricâ organizada pêlo BACEN, em dezembro de 2013, a dívida bruta consolidada do setor
público era de 51,5% do PIB, ou seja, aumentando cercô de 60 em um intervalo de apenas
08 anos,
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AÉm do compasso de espera em rÊlaçâo a outrâs reformas estÍutuGntes necessárias ao

desênvolviÍnento do Brdsil, cujas incertezas devem aurnentar em 2022 dêvido às ehições
presidenciais, o agEvamênto da situôção fiscal segue consastindo no principal elemento dê

aversão ao risco identificôdo pelo investidor eStsangeiro. Apesar da significôtiva melhora frente

a 2020, quando no acumulado do ano houve uma retÍrada de US$ 51,173 bilhões do país -

recorde de toda série histórica iniciada pelo EACEN em 1995 - o fluxo financeiro sêguiu

negôtivo em 2021, sendo conrabilizado um déÍicit de US$ 1,308 bilhão entre os meses dê
janeiÍo a setembro.

Diante desse cenáÍio as projeÉ€s da OCDE indicam expansõ6 do PIB brasihiro de 5,25% para

2021 e de 2,35cyo para 2022. evidenciôndo o peso das referidas limitâções fiscãl e lníacionária
no que tange ao crescimênto esperádo para o proximo exercício. As previsões da OCDE

aprêsentam maior otimismo em relação à Pesquisa Focus, cuia última publicação indica

rcspectjvos crescimentos de 5,(H% para 2021 e de apenas 1,50% pard 2022. Embora o

crescimento projetado para 2021 tenha ficado abaixo da máila murdial, ressaha-se a riápida

EoJperação da economia bràsibírâ em relação à queda obsêrvada no ano anterlor. bem @mo

a importância do expansionismo fiscal imphmentado ao longo do peíodo-
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O real problema do crescimento projetado paÍa o país, sobretudo para 2022, diz respeito ao

historico recente do PIB brasileiro, que já havia registrado contrações entrê os anos dê 2015 (-
3,5o/o) e 2016 (-3.3olo), além de insuÍicientes expênsõ€s nos bês anos que antecederdm a
pandemaa (1,3% em 2017, 1,8oÁ em 2018 e 1,1% êm 2019).

Com a inflação em alta e uma consequente maior aversâo ao dsco por parte do investidor

estrangeiro - o que dificulta a rolagem da dívida pública de curto prazo -, o Comitê de Polí[icâ
Monetaria (COPOI4) deu fim ao ciclo de queda da taxa Selic, efetivando c,nco aumentos
consecutivos do indicédor entre os meses de ianeiro a setembro, Por conseguinte, a tôxa básica

de juros do país, que atualmentê já estiá em 6,25%, devê sofrer mais dois aumentos de um
ponto percentualaté o encerramento do ano, fechando 2021 em 8,25%.

Além dàs dificuldades implícitas à necessidade de crescirnento econômico, o aumento dos juros
pior-a a situêção dê dívida pública. se por um lâdo pÉmio6 mais altos podem compensar os
riscos percebidos pelo investidor, por outro, aumentos da taxa Msica de juros incidem

diretamente sobre o estoque da divida mobiliária, na medida em que tanto a Selic como a
inflação consistEm nos principais indexadores dos tílulos públicos. Ás recentes previsôes da

Pesquisa Êocus coroboram essa assertiva. Em que pese a projeção de um déÍicit primário

inferior em 2022, a estimâtivã de déÍicit nominal para o próximo exercício sinaliza alta, uma vez
que o peso dos juros e da inflaGo praticamente anulam o esforço Íiscal proposto para o
período. Nâ última previsão da Pesquisa FocLrs, o déficit nominêl passa de 6,1yo do PIB em

2021 paÍa 6,35o/0 em 2022.

A expectativa de elevação da curva de juros futuros vokou a impactar negativamente a

rentabilidade do6 títulos iá em circulação no decorrer do ano, em especial das carteiras

atreladas aos atrvos de maior prazo, mais Sensívêis às reâvalia6es macroeconômicas. Soma-se

á isso a âcêleração inflacionáda e as incertezas políticas que pautaram prâticamentê todo
exercício. Não obstanG, o resultado parcial dê 2021 apmxima-se do comportamento
identificado em 2020, sinalizando piora das rentabilidades obüdas e des€mpenhos bem

inferiores aos exigidos tEra o cumprimento das metas atuaiais, que em mália, correspondem

à variação acumulada do IPCÁ acrcscida de 6010 ao ano.

Reiorno no âno Meta de Políticá de
lídicadoÍ o,.loí.lzozleté lnyestim€nto-lPcA+5%

3oloel2o2l ollo,.l2o2raté3olo9l2o21

IMA-85+ -6,63% 17,67%

Tâbelâ 1;

13



Fonter anbima
,aneiro a SeteÍnbro de 2021

Em linhas gerais, conalui-se que a condução da políticâ fiscâl mais uma vez consistié em um

dos principais desafios para 2022, corn o governo tentando conciliar as necessidades de
investimento público ao cumprimento do teto de gastos. Via de regra, o desêqlilíbrio das

contas públicas aumenta a percepção de risco dos agentes econômicot rêtira a capacidade de

investimento estatal e compromête a continuidade de programâs e seavi@s essenciais à
sociedêdê.

Embora a pandemia dê cada vez mais sinais de erradicação, evenhrais variantes poderão ainda
ênsejar â adoção de mêdidas de distanciamênto social, cujos desdobíêmentos tenderiôm a

repercutir uma vez mais sobre a situaÉo fiscal do pêís, seja por eventuais aumentos de gastos

ou por rêduÉes nâ recêita tribuhária. No mesmo sentido, a alta taxa de desemprego vigente no

Btasil (13,7o/o), correspondente a cerca de 14 milhões de pessoas sem ocupação formal, bem

como o aumento das desigualdades sociai§ provocâdo pelos impactog assimétricos da

pandemia, tamtÉm irão pressionar a política de gastos do governo em meio a um ano eleitoral.

Economiâ Mundial e taxa de câmt io

Em linha com a OCDE, o Fundo l"lonetárjo Internacional (FMI) tambem revisou para bôixo sua
previsão de crescimento global pard 2021. Em outubro, a Entidade divulgou nova versão do

relatorio "Perspectivas Econômicâs Globais", promovendo uma leve redução de 60á para 5,9r%.

Pata 2022, a projeção manteve-se inalterada em relação à pesquisa anterior, sendo prevista

uma expansão do PIB mundialde 4,596.

De acordo com o FMI, a quedã na êxpêctativa de Gescimento para 2021 tem origem no

descompâsso da evolução da demanda agregada ao redor do mundq com a produÉo dos
países desenvoúidos possivelmente aüngindo os níveis pé-pandêmicos já em 2022, excedendo

tal patamar em 0,9 ponto percentual a partir de 2024. Por oúro lado, excetuando-se â China, a
prêvisão é de que as economias emergentes e em desênvolvimento cheguem a 2024 com um

nível de aüvidade econômica 5,5 ponto percentual ainda inferior a 2019.

Dentre as razões apontadas pelo Fundo, dêstacam-se o lento progresso das vacinações e a
remoção ôntecipada do6 estímulos fiscaÍs e monetários. Enquanto cerca de 6090 da populaéo

dos países dêsênvofuidos já se enconba totalmente iftunizada, êproximadamente 960ó da

populaÉo dos países de baixa renda ainda não foi vacinada. PoÍ outro lado, a perda dã

ancoragem inflacionária e a dêsfavonável situação fiscal impede que as economias em

desenvolvimento mantenham a intênsidade de seus progÊmas de incentivos financeircs.

Cúmpre registrar que o aumento da desigualdade provocada pela pandemia já havia sido objeto

de alerta pela entÍdade em suas projeçfu ecoÍlômicas para o biênio 2020/2021. No último

relatório publicado no final do exercício anterior, o FMI destacou o crcscimento da pobreza

mundial e do desemprego, reforçando a importância dos estímulos fiscais e a necessidade dê

serem adotadas políticâs inclusivas, sob o risco de limitar a etpansão do PIB mundial ao longo

dos próximos anos.

No que tange especmcamente à inffação, as previsõe§ do FMI tãmMm considerôram a

resiliência dos preços nas estimativas de crescimento dos EUA e da Alemanhô pôra 2021, que

foram respectivamente reduzidas de 79,6 para 6ok e de 3,6qo para 3,lo/o. T(üavia, em ambos os
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caso houve a percepÉo de queda do índice geral de preços a partir de 2022, reforçando a

crença de uma inflação motivada por fôtores de curto prazo, cuja regularização da oferta,
inclusive de mão de obra, trará estabilidade aos mercadôs. Nêssê sentido, as projeções de
crescimento para 2022 forâm elevadas para ambos os paises, com as expansões do PIB note
americano e dê Alernanha passando respectivamente de 4,9olo paft 5,2a/a e de 4,1olo pârâ
4.64/c.

Importante destacar que tanto o Sanco Central Êuropeu (BCE) como o Federal Reserve (FED)
mantjveram ativos seus programas de expansão monetária durante todo exercício de 2021,
sinalizando ao rnercado que eventual retirada de estímulos a partjr de 2022 ocorrerá de
maneira gradual/ dependendo dos níveis de rendâ e emprego a serem alcançádos. Em relação
à Zona do Euro, as recuperações projetadas para Itália, França e Espanha, paÍses severamente
afetôdos pelâ pandemia/ seguÍram puxando as previsfus de cresctmento do bloco, com à
estjmativa de elevaçâo do PIB passando de 4,60/ó pa? 5ó/a em 2021, e mantendo-se em 4,3olo

ao longo de 2022.

Sobre a China, o últirno relatório do FIVII apresentou relatíva estabilidade ern relação aos
crescimentos previstos na publicação anterior, com a projeção para 2021 sofrendo leve reclo e
passêndo de B,1olo pâra 8olo. lvlesma reduÉo ocorreu com as projeções de PIB para 2022, que
passâram dê 5,7olo para 5,6010. Importante registrar que as estimativas de crescimento dê China
passaram a ser impactadas por dois importantes fatores ao longo dos últimos mesesi (i) a crise
energéticn; (ii) e os riscos de calote da incorporadora Evergrande. Sobre a crise energética,
destacam-se as medidas ambientaís adotadas por Pequim, cuja obrigatória redução do uso de
carvão associado a escàssez de tal minério tem elevado severamente os custos produtivos do
país, sobretudo em face do aumento da demanda mundial.

Apesar de Íicar abaixo das expêctativas iniciais, o bom nivel de recupêração da economta
chinesa segue Íavorecendo o Erasil, na medida em que a China, juntamente com as suas
RegÍôes Administrativas Especiais (Macâu e Hong Kong), tem consistido no principal parceiro
comercial do país ao longo dos últimos anos, sendo responsável por aproximadamente 34olo do
total das êxportações brasileiras realizadas em 2021. Entre os meses de janeiro a setembro, o
saldo comêrcial decorrente dâs transações com a China registrou um superávit recorde de US$

37,01 bilhões, correspondendo a 65010 do supêrávit totai registrado no peícdo.

No geral, assim como no relatório da OCDE, os estudos do Fl4I apontam que os paises

âvançados enfrentam maiores problemas a curto prazo, decorÍentes principalmente das
Íntêrrupções temporárias de abastecimento, razão pela qual houve reduções nas expectativas
para 2A2l vis à v/:r aumentos para 2022. Por outro lado, percebe-se movimento inverso para

economias emergentes e em desenvolvimento/ cujos probiemas a íongo prazo sào mais
complexos de serem resolvidos, Os impados assimétricos causados pela pandemia requerern
soluçôes fiscal e monetária fora do alcance da maioria destes países, o que limita suas
respedivas recuperações econômicas. As projeçôes para América Latina e Caribe espelham
bem esse comportamento, com a previsão para 2021 sendo elêvada em relação à pesqúisa

anterior, passando de 5,8o/o pan 6,30/o, contudo, rêcuando em 2022, caindo de 3,2o/o paft 3a/a.

Assim como no ano passado,2021 também foi marcado por incertezas. As dúvidas com relação
ao efetivo sucesso no combate à pandemía, tanto do ponto de vista sanitário como económtco,
pautaram o comportamento dos investidoÍes, que seguiram buscando proteção em ativos de
países com menor grau de risco. Conforme já referido anteriormente, o fluxo cambial brasilêiro
segliu vendo sua conta financeira acumllar déficit em 2021, tendo como principal



consequência nova valorização do dólar frente ao real no acumulado do6 primeiros nove meses

do ano, variando positivamente 4,99ryo no períro.
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GÉÍico 2 - Tân de Câmbio (R$/USi)
Fonte: BACEN.

Nota: Cotações aié 04/10/2021.

O gráfico acima ilustra a relativa volatilidade ocorrida em 2021, com a cotação do dóla.
registrando suâ maior variação positiva durantê o mês de março (R$ 5,734), período onde os

riscos de uma segunda onda de contaminações voltou a recrudesaeÍ as polfticas de

distânciâmento social.

Íaxa de ruro6, Infiôção e Política tlonetáiia

No final de 2020 as projeçõê do mercado indicavam qúe 2021 seria câraderizado por uma

relativa estabilidade da taxa Sêlic, com a última pesquisa Focus publicada naquele ano
prevendo uma elevação máxima do indicador de 1 ponto percentual, saindo de sua mínima

histórica de 2yo e encerrdndo o coffente exercício em 3r%.

Â expectabva era que o COPOM promovesse maiores altas apenas em 2022. elevando a taxa

básica de juÍos da economia brdsileira para 4,5 em um processo de normalização taxa básica

de juros do país.

No entanto, a aceleração inflacionária ocorrida ao longo do ano, com das ês proje$es de

IPCA indicando o êxtrapolamento do teto da meta estabelecida pelo BACEN (5,25%),

implicaram mudançã de rumo na conduÉo da politica moneÉria.

Na contramão das economias dêsenvolvidas, que mantúeram seus juros em patamôres

mínimos ao longo de todo exercício, o COPOM êfetivou cinco aumentos consecutivoG na Selic a

partir de março, variando entre elevações de 0,75 ê 1 ponto percentual, culminando com a

passagem da taxa anual de 20ó para 6,250Á êntre os meses de janeiro a setembro.

Registra-se que a Últiína previsão da Pesquisa Focus ainda indica mais duas altas de um ponto

percênfual cada ate o flnal de 2021, com a taxa fechando o sxercício em 8,25 . ou sêia, quãse

tIê6 veze6 maior do que o inicialmênte estimado em dezembro do ano anterior.
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Gnáfico 3 - Evolução da Tâxa Sêlic (qó)
FonIe: BÀCEN,
NOÍÁ: Dados aé a úlüma reuniãô do cofoM (23109/21).

Em menor escala, outro fator que tamtÉm pesou no ciclo de alta dê taxô Sêlic diz respeito às
dificuldades que vinham sendo enfrentadas pelo govêrno nô rolagem da dívida pública. Com o
risco Íiscal em alta na percepção dos investidorcs, em especial dos estrangeiros, os prêmios
pagos pelo6 títuios do governo passaÉm a ser cada vez menos atativos, obrigando o BACEN a
realizar emissões de prazos mais curtos. Em adição, o risco sempre presente de aumênto dos
juros internacionais, seia pela resilÍência inflacionária ou pêlo aquecimento do rnercado de
trabalho nas economias desenvolvidas, deÍxavam o país ainda mais suscetível a uma nova fuga
de capitais,

Além do colateral relativo às estlmativas de crescimento do PIB, o aumento acima do esperado
da Selic tamtÉm trouxe consigo outros dois relevantes problemas, O primeirc diz respeito ao
impacto negativo no rendimento aúêrido no segmento de reMa fixâ, sobretudo dos ativos de
maior prazo marcados a mercado, que entre os meses de janeiro a setembm rêgistraram
expressivos prejuízos. O sêgundo refere-se ao impa.to sobre a dívida pública, repisando-se que
as projedes de déficit nominal pard 2022 indicam alta frente a 2021, mesmo o@rrendo
moümento inverso em rêlação às estimativas de déficit primário.

No que tange à inffaçãq o IPCA acumuhdo nos primekos 9 meses do ano regislÍa alta de 6,90lô

e de 11,25o/o nos últimos 12 meses encêrrados em setembrc. No ano, os grupos que mais
responderam pêla atta do índice geral de preço6 foram TÉnsportes e HabitaÉo, que entÍe
janeiro a setembro variaram respectivamente 13,47ok e 9,93Vo. De parte do grupo Transportes,
o príncipal impacto vêio dos combustíveis, em êspecjal da gasolina, com a desvâlorizaÉo do
câmbio e a alb das commodities pesando sobre a política de pre@s adotada pêta petrobrás.

Destaca-§e que somente aÉ o mês de sêtêmbro o pre@ de bomba da gasolina já àcumula, em
mÁlia, aproximadamente 40ryo dê aumento em 2021.

Já o grupo Habitação teve sua alta puxada pelo preço da energia elétrica, com a crise hídrica
implicando imposição dê bandeiras brifárias em prãticamente todos os meses do âno. Em

síntes€, obsêrva-se que o IPCA vem sendo forternente pressionado pêlos preços administrados,
os quais independem das relações entre ofêrtô de demanda, sendo definidos mediante a

aplicação de regras regulatórias. Por conseguinG, reduz-se a efiqácia da politica monetária
como mecanismo de combate à inflação, uma vez que seus efeitos recaem prioritarÍamente
sobre o @nsumo.
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GÉílco 4 - Sériê Histórica IPCA Anual (i)6)
Fonte: I8GÊ.
Nota: (') Píoreção Pesquisa Focus de OllLql2lzt.

Os impôctos da desvalorização do rcâl frente ao dólar não ficaram restritos ao prêço dos
combustívêis, repercutindo êm toda pauta das importações brâsileiras. Soma-se a isso os
gargalos de ofertâ impostos pela pandemia, com a ausênciê de insumos tamtÉm corroborôndo
na alta dos custos d€ produção. Outro efêito tràzido pela desvalorização aambial diz respeito à
preferência pelas exporbç&s em deúimento do mercado doméstico, típico caso do setor
agropecuário. Entre ianeiro a setembrc o grupo alimenbção e bebidas acumulou alta de
5,84o/o, caír. destaque para as elevações dos preços das carnes, do óleo de soiâ e do açúcar,
itens bastante demandados pelo mercado externo.

fusim @mo a Selic, a alta da inflôção tambem prejudica as estimativas de crescimento
econômico do pôís. Nêssê senbdo, registra-se que além do impado n€ativo sobre o consumo,
boa parte da elevação dos crrstos prcdutivos vem sendo absoÍvidos pelas empresas, seja pela

reduÉo das quantidades ofertadas ou mediantê diminuição dê suas margens de lucro. Prova

disso é a discrepância percebida entas as vôriades do IPCA (6,90ó) e do IGPM (16yo) no

acumulado do ano, destâcando-se que as medições efetivadas pelo primeiro ficam adstfitas aos
pre@s prãticados ao consumidor final.

Sobre as proieções pôra o próximo ano, as últimas Pesquisa Focus têm indicado signmcativa
desaceleraÉo do IPCA frente a 2021, estimando-se uma inflaç;o próxima a 4,18oó até
dezembm de 2022.

Atividadê Eçonômica e Prcduto fntemo Bruto

Durante os 03 anos que antêcederam a pandemia (2017 a 2019), o Produto Intemo Bruto (PIB)

bÍasileiro cresceu ê taxas módicas, pouco superiores a 19o, mantendo um ritmo de recuperaGo
abaixo das necessÍdades do país, haja vista a significativa rekação ocoríAa entre os anos de
2015 e 2016, período em que a economiâ doméstica encolheu -7,Ao/o.

Em 2020, o advento da pandemia e a conseguinte paralisação de boa parte das atividades
econômicas rechaçou qualquer poGsibilidade de crescimento. Com efeito, a partir de maÍço as
tímidas expectatÍvas de expansão da economia foram rapidamente substituídôs por uma nova e
severa previsão d€ queda, com o PIB perfazendo uma variação negativa de -4,1oó

Paia 2021, a previsão de início do pr€rama de vacina6es no país, que de fato começou na

segunda quinzena de janeiro, fomentou as expectativas de crescimento. No come@ do ano, as



pesquisas Focus indlcavam úma expansão do PIB próxima a 3,5olo, com o mercado ainda

rec@so acerca da efiécia das vacinas, eflt especial a partir do surgimento de novôs cepas.

Todavia, a evoluÉo positiva do programa dê imunizaç6es, tanto êm percentual de brasileiros
vacinado6 corÍro no que s€ refeÍe à efetiva redução de óbitos e lntemades, permltiram aos
govemos subnacionais flexabilizarem as reqias de distanciamento social, tendo como principal

consequência a retomada dê divesas atividades econômicas. Não obstante, a partir de maio as
pesquisas passaram a identificâr um maior otimismo do mercado acerca da possibilidade de
expansão do Pl8 brasileiro parô 2021, com o crêscimento previsto chegando a 5,3Vo ao final de
julho.

Por outro lado, a resiliência inflacioniária e a respectiva continuldade do ciclo de alta da Selic

tem aftefecido as expectativas de expansão do PÍ8, sobretudo pôrd 2022. Na última pesquisà

Focus divulgada na metade de outubro, a estlmativa para 2021 rccuou a 5,01%, enquanto para

2022 a previsão cêiu de 1,63ryo parc 1,5ok em um intervalô de quatro semanàs.
Especificamente no que se refeÍe às preüsôes para o próximo exercício, tamtÉm pesam na

visão do mercado a situaÉo fiscal do pais e ôs eleições presadenciais, cujas pesquisas mais
recentes indicam uma nova polarização entre Luh e Bolsonaro. Apesar de serem ainda muito
insipientes, as referilas pesquisas indicam a liderànçâ do candidato pêtista, inclusivê com
possibilljade de vitoria no prinEiro fumo, o que implicaria possiveis mudan9s na condu6o das
politicas fiscâl e monetária, elevando a peÍcepção de risco do mercado //:r á //:r o aumento das

lnceÍtezas.
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GráÍico 5 - SéÍie Hlstó.ica a preços de rÉrc.do PIB ( )
Font€rl8GE.
(,) ftojêçõê. da Pesquisa Focus de 1s/10/2021.

A evolução das pesquisas de mercado podem ser melhor entendidas a partjr do histórico de
variadês do Índíce de Atividade Econômicã côhulado pelo EACEN (IBC-Bi). Conhecido como

um prévia do PtB oficial do país, referido indicãdor acumulou 10 variôções positívàs em

sequência desde abril de 2020, registrando retração apenas em março de 2O2l (-1,74o/o),

quôndo a ameaça de umâ segunda onda de contaminações trouxe consigo novas restriçô'es à

clrculâção de pessoas. Por oúro lado, nos meses subsequentes houve duas novas retraÉes do

indicador, respectivamente em maio ({,41%) e agosto ({,1590), o quê já denota os impactos

da Sêlic, da inÍlâção e das incertêzas sobre a atividade econômica.

lax 3,6 4 4,1ra
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Sobre o PIB oficial do país cakulado pelo IBGE, regis:lra-se que a última divulgação até o
presente momento compreende os dados do segundo trimestre de 2021, onde é possível se

oba€ryar um crescimento dê 6,40Á no acumuhdo dos primeiÍos 6 meses do ano na comparação
com idêntico peíodo de 2020. Houve cr6cimento em todos os s€torês pesquisados, sendo
verificadas variaÉes positivas na agrop€cuária (3,3%). indúsúiô (10%) e serviços (4,7%). Pela
ótica da despesa foram registradas altôs na formação bruta de capital fixo (24,3%) e no

consumo das familias (4,2%), com a queda ficando restrita ao consumo do governo Go,4olo).

Todavia, regiíra-se que análises anuals podem induzir a interpretações incompletas acer@ do
comportamento do PIB, tendo em vista principôlmente a fraca base compôrativa estabelecida
em 2020. No mesmo sentido, cornparaçõ6 mensais e trimesb'ais são muito suscetíveis à

volatilidade causada pela paMemia, delta@ndo-se o andarnento das vacinaées sobíe o setoÍ
de Serviços, que responde por aproximãdamênte 70qfo do PIB nacbnal. Em regra, em pêríodos

atipicos como estê, â ênálise do acumulado dos úlümos 12 meses permite uma melhor
ôvôliôção das tendências em têmos de e\pansão da atividade econômicâ.

Assim, lomando-sê @mo base o indi@dor intltulado "Monitor do PIB", calculado pela Fundação

Getúlio Vargas (FGv), úserva-se que no agregado dos últimos 12 mes€5 encerrados em agosto

a economia expandiu 3,6.16 ante queda de 3,1oÁ nos 12 meses imediatamente anteriores. Na

comparaÉo estabelêcida entre referidas vêriaÉes, é possível perceber um comportamento
muito mais púximo a uma recuperação econômica do que a um crescimento proprlamente dito,
identmcàndo-se uma sobra de apenas 0,5 ponto percentual,

Levando-se em conb os recentes déficirts de crescimento anteriormente citados e à pequena

expansão prevista para 2022, o cenário torna-se ainda mais dêsafiêdor. ÂdotaMese o PIB per

capita como úma mêdida de bem estar socjal e de nível de renda de uma nação, ressalvadas as

desigualdades distributivas existentes no país, obserya-se que uma vez confiínadas as taxas de

crescimento previstas para o biênio 202112022 a populasão brêsileira somente rêtomará ao

nívelde íqueza pÉ pandêmia a partir de 2023 Por suê vez, a recuperação do pico atingido
em 2013/ quando o pâís regishou o maior PIB per câpita de sua história, poderá levar quase

uma dÁãda para ser novamente alcançado.

Por flm, destaca-se que o iá tradlclonal estudo organizado pela agência nacional de

dassificaÉo de risaos Ausün Ratings, comparando o PIB das ,18 maiorês economias do mundo,

colocou o Brasil nâ 38â po6kÉo no rànking ô segundo trimestre de 2021, registrando quedá de

-0,1%.
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EXPECTATIVAS DO MERCADO FINANCEIRO 2022 - BRASIL

Rênda Fixã

ô) Breve Histórico 2015-2020

Em função de fatores externos e interÍroG que caracterizaram uma forte volatilidade no setor, os
fundos de Íenda fixê atrelados a índices de pr€ço registrarôm prejuízo no cumpriÍnento de suôs
metas atuanaE durânte o exercício de 2015.

Por oufo lado, o ano de 2016 foi bastante proficuo para o s€gmento, com os indhadores IMÂ
aferindo rentabilidades bem superiores às metas atuôrÍais, em especial no que se rcferc às
carteiras atreladas a títulos de maior duraçâo.

A expectativê de queda dos iuros a máiio e longo prazo sustentou o ciclo de valorizôção dos
ativos domésticos de renda fixa, implicando prêmios mais atrativo6 nas taxas de negócios
envolvendo tÍtulos cursados em mercado, cujas tôxas previamente estâbelecidas superariam às
considêradas em futuras emissões primárias.

De maneira análoga ô 2016, o ano de 2017 tamMm Íoi pautado por expectativas acerca do
comportamento da taxa básica de iuros, cuja previsão de queda ao longo do exercício seguiu
valorirando os títulos cursados em mercôdo.

Todavia, diferentemente do ano anterior, o ínercado aprêsentou maior volatilidade em
determinados meses, com as anceÊezas políticas modiFrcando a peraepção de risco dos
investídorês, em especial no que se refere à manutenção do ritrno de corte dô Selic pelo

coPoM.

Com efeito, o segrnento ah€mou melhorcs rentabilidôdes entrê os âtivos de maior e menor
duration durante o período, contudo, com os ativos de maior prazo mantendo ganhos

superiores no acumulado do ano, mesmo com a alta volatilidade apresentada pelos títulos
andexadoE à inflação. No geral, o mercado de renda fixa voltou a bater as metâs ôtuariais em

2017, repetindo a boa performance aferida no ano anterior.

Por sua vez, o desempenho do s€gmento em 2018 foi bastante impactado pelas incertezas
políticas tipicamente presentes em um ano eleitoral, bem como pelo adverso cenárao externo

vigente à época, caracterizado por uma menor liquidez internacional e pela elevaÉo dos iuros
nas principais economias desenvolvidas.

No deconer de 2018, os investidores aumentaram sua percepção de risco acerca dos títulos de
maior prazo, em especial aqu€les iMexados à inflação, que apresentardm alta volatilidade

durante o período, estabilizando seus ganhos apenas a parbr do mês de outubro, mais

êspêlificômente após o segundo turno das eleições presidenciais. Assim como em 2017 boa
partê dos fundog âtingiram ou estivêram muato próximos de aüngirem suas rnetas atuariais em

2018, preferencialmente aqueles que optaram por investimentos de maior prãzo e, por

consequinte, mais sujeitos à risco,

Já em 2019, a trajetóriô descendente dà curva de iuros de longo prazo voltou a impactar
positivamente os títulos de ínaioÍ durdtion com destaque para os aüvos atrelados à inflâéo,
com o subíndice IMA-85+ liderando o ranklng de rentabiiidades no s€gmento de renda fixa, No
gêral, â manutenção do ciclo de queda da Sêlic ao longlo de todo ano incentivou o Lrom
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desempenho do setor, com a môiorÉ dos aMicôdores Anbima, tanto de curto como longo
pra2o6, superãndo a5 metas atuariais no perbdo.

Ha.,a vista a tendênch de conünuidade do cklo de queda da Selic e a iminente aprovaÉo da
reforma prevftlenciária, a expectativa era que 2020 repebsse o desempenho de 2019, com 06
indicadores IMA cúmprindo as metas atúarlais e as carteiras atÍeladas ô06 tífu1o6 dê maior
prazo apresentando as melhores rentabilidades no período. No cenário externo, â continuidade
dos programas de incentivos financeiros nos EUA, China e EuÍofE corroboravam com a
expectativa de manutenÉo de uma alta llquidez e de redução dos jurôs internaciônais, criando
um cenário prophio ao ingresso de capital estrangeiro no paÍs, tanto no mercado de renda fixa
como no segmento dê renda variável.

No entanto, as incertezas trazidâs pela pandemia do novo mronavírus alteraràm radicôlmente o
coÍnpoÉamento previsto para 2020. com à buscâ de uma maior segurança pelos investjdores
estrang€iros ocôsionaMo uma massiva saídô líquida de rccursos do país. Alem dâs incertezas
naturalmente ãdvindas da pandemia, o agravamento da situação fiscal deconente das políticas

emergenciais de incentivo lançadas pelo governo, tamtÉm aumentaram a p,ercepção de risco
dos investÍdores. Com êfeito, mesmo @m uma taxa Selic atingindo sua mínima historic!, os
indicédores anexados aos ativos de maior prazo regastra.am grande volatilidade no período,

com a maioria dos indicadores IMA deixando de cumprir a mêtâ atuarial ao flnal do êxêrcício.

b) Anális€ 2021 ê Perspêctivas para 2022

O ano de 2021 foi marcado pelo inkio dês vadnades no país, que trouxeram consigo a

expectativa da retomada de diversas atividades econômicas paralelamente à melhoria das

condições sanitárias. No geral, o cenário no conre@ do ano indicava boa perspectúa de
recupeiêção do PIB. inflaÉo abaixo do centro da meta (3,5%) e uma taxa Selic chegando ao

máximo a 4,5%, perspedivas estas que enderegvôm um 2021 mais tranquilo para o segmento

de reMa fixa, com henor volatilklaê e possível cumprimento das metas atuanãis.

Todavia, embora o prograrta de vacinades tenha de fato avançado em nível bem sup€rior ô
m&ia das economias em desenvolvimento, surtindo resultados altamente positivos e
possibilitando a flexibilização das medidas de distanciamento social, a acel€ração inflacionária

o@rrida no peíodo exigiu mudanças na condução da política monetária, com â alta da taxa

Selic superando com folgê â máxima inícialmente projetada,
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GráÍico 6 - Rentâbili.lâde acumulada dos principàis lndicâdo.es IMA (9/o)

OB5:laneiro a Setembro de 2021

Em consequência disso, houve grande desvalorização das carteiras indexadas aos titulos de
maior prazo marcados a mercado, tanto dos pré-fixados âtrelados a índices de preços (NTN-BS)

como dos pós-fixados (LFTS) corrigidos pela Selic. Entre janeiro a setembro de 2021, os
subíndices II\44-85+ e IRF-i'11+ perflzeram os maiores prejuízos no ano, respectivamente -

6,630/o e -5,870/ó. As significativãs variações negativâs desses subíndjces mais do que anularam
os pequenos ganhos registrados por seus pares de menor prazo (IMA-85 e ÍRF|Y1), puxando
para o campo negativo os respectivos indicadores a ele vinculados, mais especificamente o
IIVIA'B ('2,3olô) e o IRF-M (-2,95va).

Ainda no campo das incertezas, a situação fiscal mais uma vez aumentou a aversão ao risco do
investidor estrângeiro, cujas operações, mesmo tendo apresentado melhora em relação a 2020,
voltaràm a registrar saída líquida de recursos do país. Conforme já mencionado, o esforço fiscal
realizado pelo governo ao longo do ano não foi suflciente para evitar novo déficit primário dôs
contas públicas, com as projeçôes de resultado nominal também sendo prejudÍcadas pelo

aumento do serviço da dívída, aumentando as incertezâs de longo prôzo com respectivo reflexo
sobe a performance dos litulos óe maiaí duratlon.
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GéÍico 7 - Renlâbilklade acumulada do6 índice6 âbelâdoê a ativo6 de nraior dur.ção (qú)
Fontei ÂNBIi.4À
OB5: Janeiro a Setembro clê 2021

Acerca dos subíndices atrelados a cârtêiras de prazos mais curtot os referidos ganhos obtidos
seguiram sêndo pouco expressivos no ano, apresentando desempnho s€melhante a 2020. O
IRF-MI, que expressa a carteira dos p(k-fixados até 1ano, variou positivamente em todos os
meses, contudo, peíazendo um retorno acumulàdo em 2021 inferior a meta atuarial, De

maneira análoga, o IMA-85, que registroú ganhos em 07 dos 09 meses encerrados até
sêtembro, tamtÉm acumulou resultado abaixo da meta no ano. Em suma, ot)se a-se que
todos os subíndices câhulados pela Anbima peíormârêm abaixo da meta no acumulâdo entre
os meses de janêiro a setembro de 2021, dos quais 06 encerarâm no campo negativo (IRF-

M1+, IRF-M, IMA-85+/ IMA-85, IMA-Geral ex-C, IMA-Geral).
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GÉÍco 8 - Rentabilidadê acumuladâ dos índices âEêlâdos a âtivos dê mênor duração (q6)

OBS: laneiro a SetembÍo de 2021

De maneira prêpondêrante, ôs projeções para o proximo exercício indicàm pequena elevação da

selic em relação à taxa prevista para o encerramento de 2021, com o indicador passando de

8,25'/0 paÍa 8,5yo. Em que pese a manutenção dos juros em patamar elevado, a tendênciê é
que eventuais dê§valorizaÉes dâs aárteiras atreladas aos Útulos de maior prâzo seiam mênores

do que em 2021. Isto poÍque, boa parte dos prejuízos já terão sido precificâdos ao longo desse

ano, com a curva de juÍos futuros passando a apontar redu@s do indacador a partir de 2023,
quando as proieçôes da Pesquisa fucus sinôlizam uma taxa variando entre 6,75cyo e 6,5Íyo-

Por oportuno, destaca-se que as proieções de selic para os próximos exercícios estão

diretamente vinculadas às pÍevisões de inflação. Para 2022 e 2023, as pesquisas mosbam um

IPCA sob controle, ficando abaixo da meta em ambo6 06 exercício6. Todavia, a ainda

desconhecida extensão da crise hídrica e um possível agravamento da situação cambial podem

fomentar uma nova aceleraÉo dos preços administÍadog, pressionando o IPCA e ensejando um

maior nível de contracionismo da política monêtária. Do ponto de vista exGmo, a continuidade

de problemas de oferta rclativos a insumos produtivos tâmbém poderá prolongar a inflação

brasileira, com altE dos preçôs internacionais somando-se à desvalorização do real frenG ôo

dótar. Nessê sêntido, é importante relembrar que ern situaçâo semelhante ao cenário ora
projetado, a taxa sêlic Íoi elevada para 14,25tk en 2015, pêríodo em que o lrcA atingiu a

marca de 10,6796,

Em face das incertezas que se avizínham para o proximo exercício, potencializadas em vjrtude

das eieições presidenciais, da manutenção de uma alta taxa de juros e de seus respêctivos

reflexoG sobrc a atividade econômicâ, re@menda-se novamente uma moderada e prudente

diversificação do portfólio, com preferência para alocaÉo de maior parte dos rccursos em

investrmentos de pÉzos mais curto6, menos suscetÍveis a riscos.

Ademais. a sugerida dive6ificação confere ao investidor a proteção necêssária contra eventuais

contingências que venham a interferir na condução das politicas monetiária, cambial e,

especialmente, Rscal.
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Rênd. v.ÍiáYel

Após íegistrar grande volatilidade e um bom desempenho em 2017, quando o Índice lbovespa,
principal indicãdor da Eolsa de Valores, l'lercadorias e Futuros de São Pêulo, atlngiu um ganho

anual de 26.86%, o s€gmento de r€nda variável voltou a apresentar volatilldade em 2018,

contudo, sem repetir a mesma peúormance registrada nos últimos dois anos,

Âssím como o mercado de renda fixa, o comportamento da renda vôriável refletiu as incertezas
políticas do país à epoca, com destaque para as eleiçfu presidênciâis, curas pesquisas de

intenção de voto dÍLEram o ritmo do segmento ao longo dos último6 mes6, Até setembro
daquete ano o Ibovespa acumulava ganhos d€ apenas 3,48r%, vanàndo posÍUvamentê no més

de outubro expressivos 10,1896, peÍformance que conoborou de maneira decisúa na

rentôbilidade de 15,11% acumulada ao finalde 2018.

A situação extema tamtÉm favorêceu a volatilidade verificada no eÍn 2018. A alta dos Juros êm

diversas economias âvançâdas e o aciramento das tensôes coÍnerciais entre EUA e China

elevaram a percepção de risco dos investidores sobre 06 paísês eme(Fntes, em especial na

presença de cenários marcado6 pelo descontrole dãs contas públicas.

Em 2019, o segmento de renda vaaiável novamênte apresentou desempenho positivo,

acumulando um expressivo ganho de 31,58%. A boa performâncê do ano foa puxada

principalmente pelo comportamento do investilor rÉcional, cofil os ganhos do Ibovespa ficando

em linha com as principais bolsas do mundo,

Por sua vez, 2020 foio ano eÍn que as incertezas advindas da pandêmia do Covíd-lg trouxerâm
gránde volaúlidade ao segmeito. Devido ao tombo ocoírdo em março, quando o Ibove§pa

feçhou no n€gativo em -30,09t%, o principãl indicador da bolsa brasileira Íico! no vermelho até

o encerramento de outubro, com o resultado somente sêMo revertldo gràças ao bom

desêmpenho oconiro nos úftimos dois meses do ano, fechando 2020 com um pequêna alta de

2,92%.
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Já em 2021, a renda vâriável vem novômente ôpresêntado volatilidade, com o iMice Ibovespô
performando no vermelho em 05 dos 09 priÍnearos íneses do ano? encenando setembro com

um preiuízo acumulado em 2021 de -5,99ryo. De maneira aúloga ao segmento de renda Íixa,
as principais causàs para ocoí€ncia dê reíerlda volaülidade dizem rBpêito às preocupàções do
mercado com a situação fiscal do país, a evolução da pandemia, a alta dos juros e da inflaÉo ê
as incertezas oriundas do cenário politico, Sobre este último ponto podem ser destacados o
atraso na aprovação das reformas administratúa e tributária, os desdobramentos da CPI do
Covid-19 e as diflculdades orçamentárias do governo, em especial no que se refere ao efetivo
cumprimento do teto de gastos,

Para 2022, a melhoria de ganhos no setor passa novamente pela evolução do quadro fisGl, no

sentido de diminuir a percêpção de risco do investídor estrangeiro. Todavia, a inf,uência das
eleiFes presidencàis e a certeza de manutenção de uma aka bxa de juros durante todo o
exêÍcício, praticamente asseguram um nova volatiladade ao longo do ano. Especificamente no
que se refere à Seliç regiíra-sê que juros mais altos elevam o custo de captàção dâs

companhias, desvalorizaMo seus paÉis.

Assim, de maneira análoga aos últimos dois anos, reconenda-se novamente a opção por

empresas com forte gerôção de câixa, dívlda saudável e demanda com baixa elasticidade, haia

vista o cenário de incertezas políticas e econômicas que tende a permanecer em 2022.

coNstDERÂÇõEs GERÂIS - CEÍ{ÁRIO 2 O2..I2022,}

Paía concluir, sublinham-se as po6siveis relações acerca das expectativas económicôs

associadas ao comportâÍnento efetivo constatado durante o ano de 2021. Fazer estas

assimilações ajudará nê compreensão para daqui em diante tentar cons€guir antecipar os

movlmentos econômrcos e auferir resultldos Íhais consistentes na gestão dos rêcursos dos

regimes próprios de previdência social, REGTME PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVDORES EFETMS OO mUrtCÍpIO Ot RESTINGA SECA nesG caso, As expectatÚâs

de mer@do para o exercício de 2022, até o pres€nte momento, sinalizam um caminho que
passa impreterivelmente pelo combate à inflação, pela continuidade de uma políticê monetária

contrôcionista e pela melhoria do ambiente fiscal, o quê dificulta o estabelecimento de

estratélias consolidadas sêm caregar bastantes incertezas e, cons€quentemente, riscos.

Tanto as previsôes da OCDE como do FMI salientam as assimétdcâs cons€quências da

pandemia sobre os país€s desenvolvidos e ern€rgentes, com estes úhimos possuindo menos

recursos paÍa manutênção de incentivos fiscais e maior resiliência inflacionárla, ampliando as

dêsigualdades de classe e o desemprego.

Em que pese o sucesso do progÉma de vacinações efetivado até o presente momento, as

condlçõês macroeconômicôs retromencionadas tendem a limitar a expansão do PtB brasileiro,

cujas previsões tem cáído de maneira sislemática ao longo dos últimos meses.

Sob o ponto de vista fiscal, a situação do país s€gtie parecida com 2021, com os esfor@s

projetados para o púximo ano dificilmente revertendo a ocorrência de déficits primários.

Eventuais retrocessos no combate à pandemia, Íiesmo que remotos não podem ser totâlmente

des@nsrderados e, uma vez efetivados, irão aumentar a demandâ por recurso§ públicos,

dificult ndo ainda mais a observância do teto dê gastos.
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Do ponto de vista externo, as maiores preocupaçfus recaem sobre a China, principal parceiro

comeraial do paÍs e que responde por mais de um terço do total das exportações brasileiras. O

principal ponto diz respeito às d,ficuldades encontradas para se mênter um aito nivel de
produção Índlstrial sem dêsrespeitar os compromissos ambientais recentemente assumidos por

Pequim. A slbstituição do carvão na matriz energética do país é tarefa complexa, contribuindo
de manerra decisivâ nos gargalos de oferta sentidos em escala global. Em ôdiÉo, os preços

internacionais dês commodities também seguem no radôr do investidor, umà vez que a
repetiqão das constantes âltas certificadâs em 2021 irão novamente repercutir sobre a inflaÉo.

Outro ponto que merece destaquê diz respeÍto ão futuro das políticas expansioíistas nas
prjncipais economias do mundo, cuja manutenção diminuÍá os riscos de uma maior saída de
recursos das nações em desenvolvimento, dentre as quais o Brasi,, Do contrário, a elevação dos
juros nos países desenvolvidos e que oferecefi maior segurança ao investidor, irá êumentar a
pressão sobre os prêmios pagos pelas economias emergentes.

Na esteira desse ceôário, todas as projeções para 2022 indicam nova elevação da Selic, com a

taxa básica de juros encerrando o próximo exercício em 8,5. Por outro lado, a crençô é que a
política monetáriô em curso tenha eficácia no combate a inflàção, com o IPCA sendo reduzido
prâticamente pelâ metade na comparação com 2021, encerrando o próximo ano levemente
acima dos 4olo.

A priori, a preferência é por carteiras de investimentos atreladas ê títulos de prazo mais clrto,
tendo em vista a manutenção de um cenário de incertezas políticas e econômicas associada a

uma alta taxa de juros, que inclusive poderá ser majoradâ no caso de insucesso no controle da

inflação. Por outro lado, os ganhos percebidos por estês àt,vos tendem a não ser suÍicientes
para o atingimento das metas at{rariais, o que irá requerer um adequado balanço na

composição do portfólio de investímentos, sendo tamtÉm recomendado ao RPPS utilizar o
segmento de renda variável para buscar maiores ganhos, tanto em ativos com a gestão passiva

onde o setor e estratfuia devem ser bem anê,isados como principaimente ê gestão ativa
(ETF'S). Nesse sentÍdo, ganha cada vez mais importáncia as atividades de assessoramento

técnico e profissional especializado junto à gestão pública.

2u



aon*o,-= o= or"o, À

o RÊcIMÊ pRópRro DE pnrvroÊncra socral Dos sERvDoREs EFEÍrvos Do
uUfrrcÍpro DE RESTINGA SECA fará o controle de riscos dos investimentos akavés do

acompanhamento dos riscos de mercado, de llquidez, de crédito, de descasâmento e de

imagêm entrê o rêtorno dos ativôs ê dâ mêtâ âtuâriã|. As modãlidades dê risco ê ê formã de

acompanhômento necessário ao bom desempenho deste planejamento.

É relevante mencionar que qualquer aplicaÉo financeira está sujeita à incidênciâ de fatores de
risco que podem afetar adversamente o seu retorno, entre eies:

. Risco de Mercado - é o risco inerente a tcüas as modalidadês dê aplicações finànceiras

disponÍveis no mercado financeiroi corresponde à incerteza em relação ao reslltado de um

investimento flnanceiro ou de uma cârteira de invêstimênto, em decorrêncjê de mudãnças

futúras nas condições de mercado. É o risco de variações, oscilações nas taxas e preços de

mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros indices. É ligado às oscilações do

mercado financeiro,

. Riscô de crédito - também conhecido como risco instítucional ou de contraparte, é aquele

em que há a possibilidade de o retorno de investimento não ser honrâdo pela instituição que

emitiu determinado título, nê dàta e nas condiçõ€s negociadas e contratadas;

. Risco de Liquidez - surge da diflculdade em se conseguir encontrar compradores potenciais

de um determinado ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo está com

baixo volurne de negócios e apresenta grandes diferenças entre o preço que o comprador está

disposto a pagar (oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender (oÍerta de

venda), Quando é necessário vender algum ativo num mêrcado ilíquido, tende a ser difícil

conseguir realizar a venda sem sacrificar o preço do ativo negociado.

. Risco de Descasômento - Para que os retornos esperados se concretizem é necessário o

acompanhamento do desempenho dos fundos selecionados. Esse acompanhamento é feito

através da mediéo dos resultâdos, utilizando vários indicadorês de risco que determinam o

grau de divergência entre o retorno dos investimentos do RPPS e a variaÉo da meta atuarial

os desvios detectados deverão ser informôdos, a fim de serem avaliadas e corrigidas pelos

gestores.

. Risco de Imagem - o coNsELHo DE MUNTCTPAL ot pnevroÊlctl socral e o
CoMITÊ DE INVESTIMENToS do RPPS observarão, durante o credenciamento das

gestoras, administradoras, distribuidoras e instituido financeiras e durante todo o período

subsequente, se estas oferecem risco de imagem ao RPPS. As mesmas não poderão

apresentâr íenhum fato que as desabone.

Plano dê Contigência pará situaçõês de crise no mêrcâdo financeiro

O Plano de Contingência estabelecido, contempla a abràngência exigida pela ResoluÉo CIVN n"

3.92212010, em seu Art. 4ô, inciso VIII, ou seja, entende-se por "contingência" no âmbito desta

Políticn de Investimentos a excessiva exposição a riscos ou potênciais perdas dos recursos-



Corn a identificação clara das contingêncías chegamos ao desenvolvimento do plano ao
processo dos lnvestimenios, que abranqe não sornente ôo COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Nld\ O CONSELHO DE MUNICIPAL DE PREVIDÉNCIA SOCIAL,

Entende-se.omo Exposição a Risco os investimentos que direcionam a carteira de
investimentos do REGIME PRóPRIO DE PREVIDÊ CIA SOCIAL DOS SERVDORES
EFETIVOS DO MUNTCÍPÍO DE RESTINGA SECA para o não cumprimento dos ltmites,
requisitos e normas estab€lecidos aos RPPS. Então, para miÍrimizar os impactos de uma

exposição ao nsco, é fundamentai que o plano de contingência estipule umê metodologiâ,
conforme abarxo:

M.*",m+w+m
1)

2)
3)

4)

Iqonitoramento e avaliação;
Idênúficação do risco;

Comunicação ioternai
Ações retificadoras.

o fundo dê previdência do MUHICiPTO Oe nfsnxCl SÊCl estabelece que poderá adotar
os procedimentos relacionados, visando rcadequar a carteira de invesümento â legislação e
normas desta Poltica de Investimentos:

D$cumprinento dos límites e reoisitos da leislaaáo vioente ou dd Polítiaa de Investimeotor.

Será efetuada ê reguhrização logo após identificaÉo do descumprimento à legislação vigênte,

com movimentaçês do6 recursos, observando o esbbelecido nos item "Aspectos Legais", nas

Estaatégias de Investimentos e Vedades, visando evitar perda de rentabilidade ou exposição

desnecessária a qualquer tipo de risco,

Excêssiva ex@siáo a n'scos ou de ootencidis lxrús dos r$ürsos. Caso os respon§áveis pela

gestão dos recuÍsos do RPPS percebam a existência de fatores que possam aumentar a
exposição do risco de mercadq dê crédito e de liquidez, com potencial perda de recuBos da

carteird, será efetuada uma análise da cartêira êm rcunião com os responsáveis diretos pelos

investimentos do RPPS para avaliação do ajustê necesnário.

Ultra@ssado os limit§ dê VOL e VAR O gestor dê reculsos do RPPS devê convoctr o

corrrÊ og r vEsTrMENTos, em até 3 dias írteis da divulgação do último relatório, para

definição das medidas necessárias para sânar o desenquadramento do risco estipulado.

considerando o monitoramento dos investimentos.
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DIRETRIZES PARA ALOCAçÃO DOS RECURSOS }

Das Dir€tÍlzes
Os cenários de ínvestimento foram traçàdos a partir das perspectivas para o quadro nacional e
intemacional, da análise do panorama político e da visão pôra a condução da política econôm(a
e do comportamento das principais vâriáveis econômicas.

No modelo de gestão o respectivo rêgime pÉprio de previdência sociôl deverá pmÍÍover boas
práticÂs de mercado. Isso inclui elevados pad6es eticos na condudo das operêÉes rêlativas

às aplicações dos seus recursos, bem como eficiência nos procedimentos técni@s, operacionais
e de controle das aplicações.

Para atêndêr â legislâÉo 6tÍitamente, alguns procedimentos precisarão ser ansutuídos, nos

casos omi55o5, e mantidos peímanentemente, Dessa forma, o comiÉ de investrmentos ou o
órgão competente, com auxilio dos sêrvi@s especializados, deverá observar a OBRIGASO DE

ELABORAR RELATóRIOS DETALHADOS, no mínimo, trimestralmente, SOBRE A
RENTABIUDADE, OS RISCOS das diversas modalidades de operades realizadas nas âplicâdes
dos recursos do RPPS e a aderência à política anuál de investimentos e suas revisôes e
submetê-los às instâncias superiores de deliberàéo e contÍole. Com Ísso, buscar ôssegurar-se

do desempenho positivo de quahuer entidade que mânüver Íelação de prestação de serviços e
ou consultorÍa ao RPPS nas operações de àplicação dos recursos do RPPS.

sêmpre, no modelo de ge6tão próprÍa, antes da realização de qualquer operação, o RPPS

de'/erá realizar o prévio cadastramento dôs instituições escolhidas para receber as aplicações.

confôrme artigo 6o-E dâ Portôria MPS no 519/2011 inserido pela Portanã no 300/2015. Assim,

obsewar, e fomalmente atestar através do representante leg6l do regime próprio de
previdência sociãl do MUNIciPIo DE RESTIT{GA sÊCÁ no mínimo, quesitos como atos de

registro ou autorização para fuÍrcionamênto expedido pêlo Banco Central do Brasal ou Comissão

de valores Mobiliários e constando na lista exaustiva disponibilizada pela SPREV; observação de

elevado padrão ético de coMub nas opêra@ realizadas no mercado financelro e âusência de

restrições que, a critério do Banco @ntral do Brasil, da Comissão de Valores Mobiliárbs ou de

outros órgãos competentes, desêconsêlhem um relacionamento seguro. Para os fundos de

investimento, o cadastramento deverá contemplar a identificaÉo do gestor e do administrador
do fundo.

O REGITi{E PRóPRIO DC PREWDÊ CtA SOCXAL DOS SERVI'ORES EFETIVOS DO

f4U tCÍPtO DE R.ESIINGA SECÂ deverá manter o Clrnitê de Investimentos dos seus

respectivos recursos, como órgão participêtivo no processo deciúrio quanto à execução da

política de investimêntos, cuias decisôes serão registradas em ata, O Comitê de Investimentos
precisa ter se originâdo de ato normativo prevendo a sua estrutura, composição e

funcionamento, respeitôda a exigência de que seus membíos mantenham vínculo com o RPPs,

na forma definida no § 40 do art. 20, da Portaria MPs no 519/2011. O Comitê de Investimentos

deverá adequar-se às obrigatoriedôdes da Portaria no 9.907, de 14 de ôbril de 2020, em

relaéo ao Art. 8o-8, da Lel no 9.712 dc 1998.
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Competêndà do6 órgãos ênvolvidos na Gestão dos reGrrsoc do RPPS

Os órgãos envolvidos nô ge§6o são: CONSELHO DE MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOGAL e o
COMITÊ DE INVESTIMENTOS. No que diz a respeito à elaboração e implementação da Política
dê lnvestimentos, cãda órgão possui as seguintes competências:

CONSELHO DE MUNICIPAL DE PREWDÊI,I1A SOCIAL

/ Áprovar a PoliLica de Investimento com base na legishÉo vigente;
r' Analisar a atual cateira do RPPS conforme proposta atual da PolÍtacr de [nvestimênto;
r' Aprovar os lamites: "mínimo6, alvos e superiores" por segmento (Renda Fixa. Renda

Variável e Imóvel);
r' Acoínpanhar rnensa,mente o enquadramento do RPPS às legislaçõ€s vigent6;
r' Agrúü mensalmente o re$ltado da carteira de investimentos do RPPs, bem como

aprovar a ATA da reunião do comitê de ínvestimentog;
r' Âprovar as eventuais realocações de recursos da carteira sugeridas pelo comitê;

COMTTÉ DE INIVESTIMENTOS

r' Estabelecer as diretrizes gerais da Política de Investimentos de gestão flhanceira dos

recursos do regime previdenciário, submetendo-as ao devuo órgão para aprovação;
r' Propor e êprovar 06 planos de aplicaÉo finânceira dos recursos do regime

previdênciário em consonância com a Resolução 3.92212010 e suas alterações do

Consêlho Monetário Nacional;
r' Anôlisar ô adoção de Ínelhores eskâtálias parô as aplicações dos recursos, visando o

cumprirnento da meta atuâÍial;
/ Apreciar mensalmente o cenário E@úmico-Financeiro de curto, médao e longo prazo;
,' Observar e aplicãr os limites de aloca@ de acordo com a legislação vigente;

'/ Deliberar, após as devidas anélises, a renovação dos credenciariento das Instituiées
financeiras, e sugerir, se necessário, o oedenciamento de novas indituições
financeiras;

r' Analisar táxas de juros, administração e de performance das aplicações exlstentes ê as
que vaerem a ser realizadas;

7 Forne@r subsídios à Diretoria e ao Conselho, se nêcêssiário, recomendando evenfual

alt€ração e/ou reaiocasão que julgÊr prccedente referente a carteira de investlÍnentos

do RPPS.

obreüvo dê Alocação

É importante aessaltâr que, seja qual for a alocação de ativos, o mercôdo apresentará peíodos

adversos, que poderá afetar ao menos paÉe da carteira. Daí ser imperatlvo um horizonte de

tempo que possa ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da ocorrência de o@sionais
perdas. Desta forma, o RPPS deve manter-se fiel à políticô de investimentos definida

originalmente a partir do seu perfil de rlsco.

E de forma organizada, remanejar a alocação iniciôl em rnomento6 de altê (vendendo) ou baixa

(comprândo) com o objetivo de rebalancear sua carteirà de invedimentos. Tlê viÊudes háshas

de um bom investidor são funêmêntãisi disciplina. paciência e dive6ificação.
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Das Alocaçõês dos Rêcürsoo

Dos Sêgmentos

Wnento de Renú Fixa

Benchmark. IPCA + 5,O4t% a.a., equivalente à meta atuarial.

Ativos Elêgíveis. Serão considerados ativos elegíveis pôra o sêgmento de renda fixa, os tftulos ê
valorês mobiliários pêrmitidos pela legislaÉo vigentê apli.ável âo regimê póprio de previdência

social. Deverão ser observados 06 limites e categorias de fundos do segmento de renda fixa
definidos na Resolução CMN 3.92212010 e suas altera6es e nesta polftica anual de
investimentos. No caso de operades realizadas no mêrcado secundário (compra e venda dê
títulos públicos) o regime póprio de previdência strial do MUÍ{ICÍPIO DE RGSTINGA SÊCA
dêvêná reâlizar o acompanhâmento dos preço6 e taxas praticados em tais opera@es e

compará-los aos preços e taxas de Íeferência do mercado (ANBIMA e Tesouro Nôcional).

kgn ento de Renda Variát/el

Benchmark. Ibovespa e IrcA + 5,04 a.a., equivalente à meta atuarial.

Ativos Elegíveis, Serão consíderados atúos eiegiveis para o s€gmento de rcMa variável os

títu16 e valores mobiliáriog permitidos pela legisla6o vigente ãplicávêl aos RPPS. Deverão ser

obsêrvadoG os limites e câtegorias de fundos do segmento de renda variável definidos na

Resolução CMN 3,922t2010 e suas alteraçfu e nesta política anual de investimentos,

observando o limite máximo hgal de 309ô do total dos recursos.

Sqmento de Inv5tirnento Íto EtteÍor

As apiicades dos recursos do RPPS do üutucÍPro DE RESTINGA sÊCA subordinam-se âo

limite de até 10%.

Aüvos Elegíveis, Serão considerados elegíveis para o segmento de invêstimento no exterior os

investimentos classificados como "Renda Fixa - Dívida E{ema, investimentos constituídos no

Biasit sob forma de condimínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior" e cotôs dos

fundos da classe "Ações - BDR Nível 1". Dêverão ser observados o§ limites e categorias de

fuMos do sêgmento de investrmento no Exterior definidos na Resolução CMN 3 92212010 e

suas alterações e nesta polítlca anual de investimentos.

Do6 Limite6 Gerais

O percentual miiimo dos recursos do RPPS pôr fundo de investimentos não poderá ultrapassar

2Or% do patrimônio liquido do RPPS. com excessão dos Art. 70. inciso I que podení ser alocado

1000Á do PL do RPPS.

Para os inciso6: II, UI, IV v e VI, do Artigo 70, inciso I e II do art- 80 e art. 90, as aplicações

em percentual máximo por PL do fundo de investimento não poderá ulttapassar 15%- No ârt.

70, inciso VII e inciso III e ÍV do art. 80 esse percentual não pode ultrapassêr 5 do

patrimônio do fundo de invêstimento,
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Da Avaliação de Des€mpenho das Aplicãções

As ôplicaçõês serão avaliadas através dô elôboraéo de relatorios mensais, mas acomf,anhadas
pelo geíor diáriômente. Ivlensalmente, elaborar-se-á o relatório de avaliação de desemf,enho,
adotando medÍdas càbíyeis no caso de constataÉo de desempenho insatisfôtório, sêgundo os
objetivos e estratégias da gestão e êxposíÉo a riscos acentuados diênte de cenários de
conjúntula adversô.

Os relatorlos de desempenho compreenderão a comparaÉo com os principais índices de
mercado, sendo eles: para a renda Íixa, os Índices IMA e, para a renda vaflável, o Ibovespa,
IBrX e o IBrX-so. A volatÍidâde da carteird seé controlàda periodicamente. para o
monitoramento do rasco de mercado, utilizar-se.á o oálculo do Vatue dt Risk (VAR), com uÍn
gÉu de confiança de 95oÁ, que sintetiza a maior perda esperada da cartelra, em condiÉes
normais de mercâdo.

O RISCO DE CRÉDrÍO será controlàdo âtraves da diversificaÉo da cnrteira, dê observação dos
limites de crédíto parê as emissões pÍivadas, pela considerdéo de classificação de risco das
emissões ou dos emissores reêlizadas por agências classificadoras de risco e pelo
monitoíamento da exposição ao risao, através do cumprimento diário dô política de
investimentos. O RISCO DE TIQUIDEZ não é pÍeponderante no curto prazo, porém avaliar-se-á
a concentraÉo dos investimentos e a liquidez dos ativos Íinanceiros de acordo com as
obrigáções futuras.

Dos Riscos de Mercado e Cr&ito

Rbco de MeÊddo

O REGIME PRóPRIO DÊ PREVIDÊ CIA SOCIAL DOS SERVTX)RES EFETIVOS DO
MUNICiPto DE RESTII{GA SECÂ adotôrá o Vatue-atRisk (val) paiô controlê do risco de
mercàdo, utilizando os sêguintes parâmetroE para o cákulo do mesmo: modelo não
paramétri@, intervalo de confiança de 95% e horizonte de tempo de 21 dias úteis. Seguem os
limites de VaR definidos por segmentor segmento de renda fixa: 4,00%; segmento de renda
variável: 20,00i%,

Risco de Ct&ito

Acerca do risco de cÉIito. o REGIME PRóPRIO DE PREVTDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVDORES EFEÍwOS DO HUNICÍPIo DE RESTII{GA sEcA deverá @nslderar o
parâmetro mínimo de qualidade rnáJia de divida para aceitÀção de investimentos pêlo regime
próprio de previdência social do ttUÍ{tCÍPIO DE RESTII{GA SÊCA ou parâmetros

correspondentes fundamentadog por documento de análisê de cráiito de empresa dê
classificaéo de risco reconhecida.

Do Credenciamento

O REGIÍTIE PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVDORES EFEÍIVOS DO

Mu rciPto DE RESTTNGÂ SEca no ano de 2021 estií adequado as medidas necessárias

paÍa colocar em prátlcô o Termo de Análise de Credenciamento e o Atestado de
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Credenciamento que tem por finalidade crcdenciar instituições e veículos dê investimentos
escolhidos parô receber as aplicações dos recurso6.

O objetivo é trazer uma maior unifomidade e racionalizaÉo do processo de credenciamento
pelos gêstorês de RPPS, com a deflnlÉo, por exemplo, de um padrão mÍnimo de informades à

serem analisadas e diminuição dos documentos em papel que compõem o processo de análise.
Essas orientaÉes foram definidas pelã Portânã MPS no 300/2015, que previu a obrigatoriedade
de registro da análisê dos requisitos no'Terno de Análisê de Credenciamento", e da decisão de
credenciamênto no "Atestado de Crcdenciamento". Ainda, os modelos dê credenciãmento foram
atualizados conforme determinado pela Rêsolução CMN no 4695/201B e art. 6o-E da Portaria
MPS 519/2011.

A medida tamtÉm busca assegurar as condi6es de sêgurança, rentâbilidade, solvência e
liquidez dê que trâta a Resoludo CMN 3.92212010 e suas alteraçôes, conferindo transparência
à análise pelo gestor dê recursos do RPPS do6 veículos de investimento aptos a re€eber as
aplicações dos RPPS, por meio das ,nformações rêlâtivas às instituiÉ€§ responsáveis por sual

administração e gestão, considerando o histórico, exÉriêncià, estruturà e padrão étko dessas

instítuiçôes e a rentabilidadê e os riscoE de cada aplhação.

Da sêlêção e PrêciÍicôÉo de àtivos

A sele<ão dos produtos para avalhção são de competência do CoMrTÊ DE I vEsTIMEt{Tos
e devem respeitar essa política de investimento. Para tãnto, deverá ser elaborôdo relatorio
tecnico, contemplando as exigências principàis do credenciamento de fundos, divulgadas pela

SPRÉV. Ainda, deverão ser observados os itens abaixo:

O parecer completo êmitido deverá contêr no mínimo os s€gúintes critérios de avaliaÉo:

A. Análise das medidas de risco;

B. Análise dos índices de performance;

C, Análise de índices de eficiência;

D. Análise do regulamento evidenciando as caracteísticas, natureza, enquadramento do
produto e do relatório de ôgência de risco (se houvêr);
E. Análise da cãrteira do fundo com relação à carteira do benchmark. Quando sê tratar de

ativos de cráritos, verificàr a @ncentr'ôção por emissor, notas de risco dos atvos e
vencimento dos tftulos;
F. Informades clards que permitam a idenüficação dos fêtores positivos e negativos do
investimento, quândo se tratar de FIP, FII e ÊIDC. As informações sêrvirão de ôpoio à

decisão aeÍca das alocaçõ€s por parte do Comitê de Investimento.
G. Enquadramento.

a precificaçâo dos âtivos quê trata o indso V, do 
^rt. 

40 da RêsoluÉo CtlN .o
3.92212010 ê alte.açõe9, sêrá efêtuadâ corn bas€ nas informações divulgàdas pêlos órgãos

reaponsiiveis, tais como 83, CVM e ANBIMÂ.
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EsÍRÂÉGrA paRA al(rcAçÃo DE REcuRsos À

A tabela a seguir ap.esenta a alocação-objetivo e os limites de aplicação em cêda um dos
segmentos definido pelà Resolução CN1N 3.922l20i0 e alterações. Essa alocação tem como
intuito determinar a alocação êstratégica a ser persegltidâ ao longo do exercício desta Política
de Investimento que melhor reflita as necessldades do passivo.

O REGIME PRóPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVDORES EFETIVOS DO
MUNICÍPIO DE RESTINGA SECÀ estará seguindo as deteríninações e obrigatoriedêdes do
artigo 6c da Portaria MPS 519/2011 e da Portaria I1PS no 185/2015, onde }linistério da

Prêvidência Social (l.4PS) criou regras para classifícar os Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS) e.n que t,po de nvestroor ce e.quad'a. o PPPS do MUNICÍPIO DE RESTINGA SÉCA,
NÃO aDÉRENTE ôo pró-rlestão, se enquadrando como Investidor ceral. Ainda, o RPPS

sêguirá as orieBtêções do seu tribunal de contas no momento dàs alocaçõês e Íuturas
alocaçôes.

Com essa àlocação obJetivo o REGIME PRóPRIo DE PREVIDÉNCIA SoCIAL DoS
SERVDORÊS EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE R€STINGA SECA tem o Jntuito de buscar a

melhor rentabilidôde com menos volatilÍdade. Corno já mencionado no cenário económ[o
acredita'se que o ano de 2022 será cheio de desafios, assim novôs alternêtivas de

investimentos podem aparecer, que não estão contempladas na estratá.ria alvo e, neste caso,

serão devidamente anôlisadas e havendo decisâo pelo investimento, caso não esteja previsto

no limite superior, será necessário alterar essa política de invêstimento, conforme Drevisão

existente na legislação vigente.

Em resumo, os investimentos do REGIME PRóPRIO DE PREWDÊICrÂ SOCIÂL OOS

SERVDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA EM 2022, SEqU àO A

distribuição conforme tabela êm ânexo a este documento.
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vrorçõrs!
1.

2.

3.

AplicaÍ 06 recursos em cotas de fundos de investimentos, cuja atuação em mercados de
derúativos gere expos(Êes superiores ao respedivo patrimônio lhuído;

Rêêlazar as operações denominadas day-trade, assim consideÍadas aquelas iniciadas e
êncerÉdas no mesmo dia, independentementê do RPPS possuir estoque ou posição
anterior do mesmo ativo, com exceção dos fundos de investimento mukimêrcado,

Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicãtas, títulos de cr&ito ou
outros ativos que não 06 previstos na Resolução CMN 3.922/2010 e conforme as suas
altera6es;

Aplicação em FIDC classe subordlnada;

Quanto a aquisiio de letsas imobiliárias garantidàs (UG) ou CDB emibdo6 por bancos
estaduais;

Aplicôção em Fundo IrnobilÉrio (FU) com negociação de compÍa e venda dê cotas, em
que possuam presença menos de 600Á dos pregões da bolsa,
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DISPOSIçõES GERAIS}

A presente Políticr de Investimentos está baseada nas avaliações do cenário econômico para o
ano de 2022, tendo utilizado, para tanto. dados e cenários constantes do Relatório de Inflação,
publicação do Comitê de Política Econômica - COPOM e o Relêtorio de Mercado - FOCUS, O
Eoletim Focus é um informe que rêlata as projêdês do mer@do com bôse em consultã a

aproximadamente 100 (cem) instituições finanaeiràs, ê é divulgiado semanalmente.

As disposi(Ées gerais completôm os quesitos para o encerrarmento da Polílica de Investimentos.
Destaca-se que esta polítka anual de investirnentos do6 Íecursos do regime póprio de
previdência sociàl do l.lUÍUCiPIO DE RESTI]{GA SÊCl e suas revisôes deverão s€r

aprovadôs pelo órgão superior competente, antes da sua implementaÉo. lustificadâmente, a
política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execuçã0, com vistas à

adequação ao mercado ou ô nova hgislação, conform€ prevê a Resolução CMN 3.92212010 e

suas altera6es.

Além disso, o RPPS deverá comprovar.iunto ao SPREV que o responsável pela gestão dos sêus

recursos, pessoa física vinculada ao ente federativo ou à unidade gestora do regime como

servidoÍ titular ê cargo efetivo ou de liwe nomeação e exoneraSo, designado para a função
por ato dã autoridadê comp€tente, tenha sido aprovado êÍn exame de certificação organizado
por entadade autônoma de reconhecida côpacldade tknica e difusão no merGdo brêsileiro de

cipitôis. Esta comprovaÉo ocorrerá mediante o preenchimento dos campos especÍficos

constantes de demonstrativo sinÉtico. A validade e autenticÍlade da certificação informâda

serão verificadas junto à entidade ceÉificadora pelos meio6 por êla disponibilizados.

Reuniões extraordinárias iunto ao Comitê geíor dê investimêntos do RPPS serão realizadas

sêmpre que houver necessidade de ajustes nestô políUca de investimentos perante o

comporbmento/conjunturô do mercado, quando se apresentar o interêssê da preservaÉo dos

atúos financeiros e/ou .om vistas à adequôção a nova legislaÉo.

Os responsiiveis pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos do RPPIS

(coMITÊ DE INVESnMENTOS) deverão estar cerbficados, na sua maloria. atrôvés de exame de

certificação organizado por entilade autônoma de reconhecida capacÍlade t&nicô cujo

conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido na Portãria no 9.907, de 14 de abril de 2020. em

relação ao Art, 8o-8, da Lei no 9.717, de 1998.

Â documentáção comprobatoÍiâ desta política anual de investimentos deverá permaneceí à

disposição dos órgãos de supervisão competentes. Igualmente, estes r6pectivo6 documentos

devem ser disponibilizados aos seus §egurados e pensionístas juntamente com as respectivas

revisões, no prazo de trinta dias, contados da data da sua aprovação.

É parte integrante d€sta Política de InvestiÍnento6 cópia da Atâ do COMfÍÊ DE

r vESTr EÍ{Tos e Ata do COr{sELHo DE MUNtctPAL DE Pf,EvrDÊt{oA socral que

aprovam o presente instrumento/ devidamente assinada por sêus membros.

=P
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o OOÍ{SELHO DE IUI{ICIPAL DE PRFvxDÊI{cur SOCIAI- no uso das atsibui6es
que lhe são conÍeriras pêlo ârt. 18 da Li no 2351 de 15 de outübro dê 2(Xr7, torna
priblico que, em sessão realizada em 20 de dezemko de 2021, com base no aÍt. 40 Resolução

Cl'1N 3.9222010 e suas alterdóes, APRovA esb PoLÍTIcÁ DE INVEfiMENTos referente ao

B(ERCÍCIO DE 2022.

Gestor - Represenldnte Legôl

DEI{ILSOÍ{ PIRES TEVES
ar{BrÍira - cPA 20 - oó/r2l2023

Conforme PortaÍia l"lPS ,!40/2013
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ANEXO I
RESUMOOAPOLí|C DE |NVEST|MENTOS - RE5OIUçÃO CtotN ne 3.922/201ô e r!âs altêraçôês

RêcuÍsos/Diverslfi c.cão

Alocãção do5 recuÍsos

Enquãdrâmênto: sEÍEMBRO

R$

u,5%
rúú6 Te@o tr&r@r - §ELrc -

s

Fr 100% riiurc ]N - an 70 l"b s 149so.253,92

E1f - 10o% TP - neg6iadã em

Op.ráÇôescdnproissádê Áí
5% I

s 1-034.2!a,20

E]F - Rendá Fixa "Reê,wiâdo' -
s

FldeRêidáF,rá Át 70 lV a

Ê]r - Dêfrais lndicáddê (k! Reidâ
5

L€l€s lmobiián4 GaEnlidás Afi
s

ceÍtrfcêdo de D€los lo 8arcáno

15%
s

Popánçã - Ad. 7P. Vl, "U s
FI em Oelc CEílôc - Cola

5%

s

Fi fl Râ1d8 Fixa "clÉdrto Pn@" - s 567.715,30

F i»ôêíÍÚé (b lnr-*riú@ ,ln
$

Rêádâ vàriávêl - Arr. ae 13,0%

Fr^çóê IÍdc (c/e mlnimo 5Í) s 2.332.210,34

ÉIF hdie dê a9óê (d rc mhimô s 213.&1,L7 2,5%

FI AçeS GeE Ad 3. I A 5 818.520,22

ElF Erêmas rndÉ dê Áçõe
s

F Múrmêaado Ábêáô ar1 3' ll 5 2 s32 646,72

Fl d Pafticipáçõ6 F6ha<b - an
S

Fr lmúiliáio - c<lô nêsaiadas êm
s

Fl aÇó€ - M*ar,o de a6so - aÍl

lôveíimsto no Ertêrior - Art. 9e 2,5%

F6do RF I],üdá Eím Aí 9",
s

Fl - sunxo hstimâb m Exle@ -
s

FundoAçóe SDR NiEl 1 art e,
a,u

Total t 52.593.356.00 1W/. í@,00% 375,00%


