
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IBPREV 

Em 1911012016 dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, às 13h, na Sede do 

IBPREV (anexo a Arena Brusque), reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, 

constituído conforme Portaria IBPREV 2/2015, publicada no DOM de 10/03/2015, e 

convidado(s) abaixo firmado(s), para tratar da seguinte pauta: Avaliação do mercado e 

dos investimentos; Política de Investimentos 2017. Aberta a reunião foram analisados a 

posição dos ativos do IBPREV, o Comitê entendeu que, diante da manutenção do crítico e 

instável cenário econômico e político, é mais prudente que as alocações de recursos 

continuem sendo realizadas de forma mais conservadora, por meio da aplicação em 

fundos de investimento de renda fixa, administrados por bancos de controle público e já 

constantes da carteira do IBPREV; o comitê ainda finalizou os estudos para a política de 

investimentos e APROVOU a política de investimentos para o exercício 2017, nos 

mesmos termos em que aprovada para o presente exercício, adequando apenas os 

indicadores econômicos atuais, ainda que os relatórios e planilhas de trabalho seguem 

anexo; e que seja encaminhada e apresentada ao Conselho de Administração para 

deliberação a referida Política de Investimentos de 2017. Em relação à alocação dos 

demais ativos do IBPREV, mantêm-se da forma com está. Nada mais havendo a tratar, 

lida e achada conforme segue assinada pelos presentes abaixo nominados. 

r 	 Ernani Bolognini 
Membro 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017 

META DE RENTABILIDADE 
Indice de Referência: 	INPC 

Justificativa de escolha do Indexador: 

- Por ser medido por órgão oficial, ou seja, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
- Aferido regionalmente e tem como objetivo oferecer a variação dos preços no mercado varejista, mostrando, assim, o aumento do 
custo de vida da população 
- Mede uma faixa salarial mais baixa que o IPCA (até 6 salários mínimos, diante dos 40 salários mínimos do IPCA) 
- A alteração de preços de serviços e produtos mais básicos é mais sentida neste índice 
- Além disso, o gás de cozinha (dentro do grupo habitação) e o preço das passagens de ônibus (dentro do grupo transporte) também 
têm maior peso no INPC. 
Desta forma é o indexador mais próximo a realidade dos segurados. 

Taxa de Juros: 	 6,00% 

Justificativa do cenário prospectivo da taxa de juros: 

A taxa tomou por base o limite máximo estabelecido na legislação em vigor, é a mesma desde 2012, data da primeira avaliação 
atuarial. sendo considerada tangível neste momento, sendo rechaçada pelo atingimento da meta em 2016. 

Aderência das metas de rentabilidade da carteira do RPPS e das obrigações do plano: 

Aderência se dá na forma em que as reavaliações atuariais preveem a mesma taxa definida na meta. 

Resumo Analítico: 
O cenário macroeconômico adotado como base da presente política é 
constante do relatório FOCUS/BACEN de 1411012016 cujas expectativas de Avaliação do cenário macroeconômico e financeiro e mercado pela mediana agregada para 2017 são: Economia: PIB ( 	), Juros: 

análise setoriais: perspectivas para os investimentos SELIC XX,XX%: Câmbio' R$/US$X,XX IPCA XX,XX; IGP-Dl' X,XX% e 
IGP-M:X,XX%. 

A situação atual do RPPS é financeiramente superavitária, em curso do seu 
quinto ano na Gestão do RPPS. 
Seu contexto econômico é de adimplencia das contribuições patronais e das 
rentenções dos servidores, não há parcelamentos pelo ente. Politicamente 

Avaliação dos aspectos internos, situação atual do viveu momento de transições de gestão seguidas, devido a instabilidade do 

RPPS, contexto econômico e político, alterações legais, Ente Municipal, passando por três prefeitos em dois anos, ressaldanto que 

regimentais e da gestão 
pelo período de um ano e dois mesês governada interinamente pelo chefe 
do Legislativo Não foram realizadas alterações na legislação, porém passa 
por estudos as necessárias alterações, principalmente quanto a regulação 
da concessão de benefícios (auxilio doença). Um fator importante foi a 
aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração Tem uma 
Gestão participativa quanto as tomadas de decisão. 

Avaliação da governança: estrutura da gestão de Existe um Comitê de Investimentos atuante, sendo que suas decisões são 
investimentos, competências dos órgãos envolvidos e rechaçadas pelos conselhos fiscal e de administração, onde aprovam as 
limites de alçada para aprovação das operações estratégias adotadas. 

Atualmente a carteira de investimentos do RPPS aproxima-se de uma 
Avaliação do atual perfil da carteira de investimentos do divisão entre Fundos de Renda Fixa e Variável, na proporção de 94% Renda 
RPPS e impactos das estratégias de alocação definidas Fixa e 6% Renda Variável. Desta forma distancia-se dos limites legais para 
na Política de Investimentos alocação de investimento, sendo que tal estratégia vem garantido bons 

resultados no exercício, onde nota-se a superação da meta atuarial definida. 

O objetivo geral da política de investimentos do IBPREV é estabelecer as 
diretrizes para a gestão dos recurso formadores de reservas técnicas 
exigidas pelo plano de benefícios. Os objetibos específicos são A avaliação 

Objetivos da gestão de investimentos estabelecidos para do cenário macroeconômico, a definição dos seguimentos passíveis de 

o exercício, considerando os cenários externo e interno 
investimento, limites de risco, padrões de rentabilidade, estratégia de 

e o perfil atual da carteira alocação de recursos e, quando for o caso, critérios de contratação e 
avaliação de serviço de administração de carteiras 	A promoção do 
equilíbrio financeiro e atuarial do regime através da regulação da contituição 
e manutenção de reservas com observância dos critérios de segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez e tranparência. 

O IBPREV adotará a GESTÃO PRÓPRIA, na forma do artigo 15, $ 1 0 , 1, da 
Modelo de gestão a ser adotado, considerando, se for o 
caso, critérios para contratação de administrador Resolução n 0 392212010 do CMN, como método de administração dos seus 

profissional de carteira e de avaliação para 
ativos, dispondo assim de maior autonomia e garantindo efetiva participação 

acompanhamento dos resultados dos gestores 
do Comité de Investimentos. Dessarte, não serão fixados critérios para a 
contratação de serviço de administração de carteiras. 



Metodologia e critérios de avaliação dos riscos 

Todo ativo está exposto a riscos e diante dos limites da Resolução 3922, os 
principais riscos a que estão expostos os investimentos dos regimes 
próprios de previdência, especialmente o IBPREV, são a taxa de juros, a 
inflação e o risco de mercado. Para entender e medir possíveis perdas é 
importante identificar e quantificar o mais corretamente possível volatilidade 
e correlação dos fatores que impactam a carteira, o que se dará através de 
reuniões ordinárias do comitê de investimentos e análises dos relatórios 
econômicos. 

Estratégias de Alocação 

Limite da 	Política de 	VALOR 
Resolução 	Investimentos REALIZADO EM ADERÊNCIAA 

CMN 	2017 	 2016 	
DPIN 2016 

N° 3.922/20, 0 

Renda Fixa 56.634.434,38 

Títulos Tesouro Nacional - SELIC 100,00% 100,00% 

FI 100% títulos TN -Art. 70 , 1, "b" 100,00% 100,00% 48.383.468,73 

Operações Compromissadas 15,00% 15,00% 

FI Renda Fixa/Referenciados RF -Art. 7 0 . III, "a" 80,00% 80,00% 1.065.919,53 

FI de Renda Fixa-Art. 7°, IV, "a" 30.00% 30,00% 7.185.046,11 

Poupança 20,00% 20,00% 

FI em Direitos Creditórios -Aberto 15,00% 5,00% 

FI em Direitos Creditórios - Fechado 5,00% 5,00% 

FI Renda Fixa "Crédito Privado" 5,00% 5.00% 

Renda Variável 3.521.236,47 

FI Ações referenciados -Art. 8°. 1 30,00% 30,00% 820.472,49 

FI de Índices Referenciados em Ações 20,00% 20,00% 

FI em Ações -Art. 8°, III 15,00% 15,00% 1.747.646.23 

FI Multimercado - aberto -Art 8°, IV 5,00% 5,00% 732.797,75 

FI em Participação - fechado 5,00% 5,00% 

FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa -Art. 8°. VI 5.00% 5.00% 220.320,00 

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.412,39 

TOTAL 60.160.083,24 

Brusque/SC, 19/10/2016 

Antonio Carlos Cerchiari Jr 
Membro 

Emani Bolognini 
Membro 
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~ L BANCO CENTRAL 
DO BRASIL 

Focus - Relatório de Mercado 

14 de outubro de 2016 

Expectativas de Mercado 

Inflação nos próximos 12 meses suavizada 

Mediana - agregado Ha 4 
semanas 

Ha 1 semana Hoje 
Comportamento 

semanal' 

IPCA(3) 520 5.07 5,05 1t6,  

IGP-DI (%) 5 33 5,34 5,31 (31  

IGP-M (%) 5 31 5.38 5,20 (3) 

IPC-Fipe (%) 480 5,16 5,15 (1)  

• comportamento dos indicadores desde o último Relatbno de Mercado. os valores entre parênteses expressam o numero de 
semanas em que vem ocorrendo o último comportamento 

( A aumento 	diminuição ou = estabilidade) 
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Expectativas de Mercado 

Mediana -  agregado 

out/16 nov'16 

Ha 4 
semanas 

Ha 1 semana Hoje 

PC" 

 
Comportamento 

semanal' 
Ha 4 

semanas 
Ha 1 semana Hoje 

Comportamento 
semanal' 

042 0,39 0,35 (2 ) 0,46 0.45 045 = 	(2) 

IGP-C'. 0,46 0.45 0 37 ( 2) 0.50 0 50 0.49 (1) 

IGP-1; 0.45 0.40 025 y 	 4  050 0.47 044 (2) 

IPC-Fipe t.,) 040 037 030 (2) 046 044 0,41 (3) 

Taxa de cambio - fim de periodo (RS/USS) 3 26 323 320 (4) 327 325 3,22 1 

Meta Taxa Selic (%a. a.) - 1400 14 00 = 	( 2 ) - - - 

comportamento dos indicadores desde o ultimo Helator10 de Mer0a00. os valores entre parenteses expressam o numero oe semanas em que vem ocorrenuo o vitimo comportamento 
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BANCO CENTRAL 	 Focus - Relatório de Mercado 
DO BRASIL 

[c1 a 
14 de outubro de 2016 

Expectativas de Mercado 

Mediana - agregado 

2016 2017 

Há 4 
semanas Ha 1 semana Hoje 

Comportamento 
semanal 

a ' 
anas Ha 1 semana Hoje 

Comportamento 
semanal 

IPCA (%) 7,34 704 7,01 y 	(5) .12 

[í5.50 

5,06 504 " 	(2) 

iGP-Dl 	O,,.   8,03 7,59 7,52 (4) 5,50 5,50 = 	(8) 

GP-M 823 7.91 7.75 y 	(4) 5,57 5.50 5.46 W 	(1) 

IPÇ-Fipe /'5/ 724 6,76 6,70 y 	(4) 552 5,32 532 = 	(1) 

Taxa de câmbio - fim de penado )RS/US$) 3,30 3,25 3.25 = 	(2) 3,45 3,40 3.40 = 	(2) 

Taxa de câmbio -  média do periodo (RSIIJS$( 3,45 3,44 3,43 y 	(1) 3,39 ' 3.36 = 	(2) 

Meta Taxa Selic - fim de periodo (%a a) 13,75 13,75 13,50 y 	(1) 11,00 11.00 11.00 (6) 

Meta Taxa Selic - média do periodo(%a.a.) 14,19 14,16 14,13 (1) 11,88 11,75 11,63 55 	(4) 

Divida Liquida do Setor Público )% do PIB) 4450 1 	44,80 45,00 Á 	(1) 49,00 49,65 49,90 Á 	(2) 

PIB )% do crescimento) -3.15 1 	-3,15 -3,19 (2) 1,36 1,30 1,30 = 	(1) 

Produção Industrial 10/o  do crescimento) -5,93 -5,96 -6,00 (1) 0,50 1,11 1,11 = 
Conta Comente' )USS Bilhões) -ts,go -17.10 -17,10 = 	(1) -24.20 -2500 -24,80 Á 
Balança Comercial )USS Bilhões) 50,00 49,18 49,00 (3) 47,32 45.00 45,00 = 
Invest Direto no Pais' (USS Bilhões) 65.00 657? 65,00 = 	(11) 65,00 65,00 6545 Á 
Preços Administrados (%) 6,30 6 1 6,03 (2) 5,40 5.30 5,30 = 

* comportamento aos indicadores desde o ultimo Relatorto de Mercado, os valores entre parenteses expressam o numero ae semanas em que vem ocorrenoo o uitimo comportamento 

1 Á aumento. Yúiminuiçâo ou = estabilidade) 
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Ate V14115. as expectativas de investimento estrangeiro direto )IED) e saldo em conta corrente seguiam a metodologia da 5 1  edição do Manual de Balanço de Pagamentos do FMI. Em 22/4/1 
instituições participantes foram orientadas a seguira metodologia da 54  edição, que considera investimento direto no pais )IDP) no lugar de IED e altera o cálculo do saldo em conta corrente P 
mais informações acesse http //www bcb.gov  br/'?6MAr4BALPGTO } 



BANCO CENTRAL 	 Focus - Relatório de Mercado 
DO BRASIL 

[c 	j 
14 de outubro de 2016 

Expectativas de Mercado  

Mediana - top 5 - curto prazo 

outIl6 nov/16 

Ha 4 
semanas 

Ha 1 semana Hoje 
Comportamento 

semanal* 
Ha 4 

semanas 
Ha 1 semana H01e 

Comportamento 
semanal 

IPCA 1%) 034 0 32 y 	(2) O 45 045 4 ' 	(1) 

GP-Dl 1%) - 4 0.45 045 = 	(4) 050 0,43 4?  Á 	(1) 

iP.M U111 0.33 1 (2) 0.43 0,42 4 (2) 

Taxa de câmbio - fim de peodo )RS/USS) 025 3.22 3,17 y 	(1) 3,28 3.24 320 (1) 

Meta Taxa  Selic (%a a) 1 	1425 1400 14,00 1 = 	(2) i 	- - 
comportamento dos indicadores desde o último Relatõno de Mercado' os valores entre parenteses expressam o numero oe semanas em que vem ocorrenoo o uismo componamenio 

Á aumento Ydiminuiçào ou = estabilidade) 

ouU16 	 ..-. nov/16 

IPCA - Top 5 

CURTO PRAZO 

)GP-D) - Top 5 

 

IGP-M - Top 5 

t70 $ 
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Taxa de Câmbio (fim de período) - Top 5 
	

Meta Taxa Se)ic - Top 5 

16.00 

:::  

1300  

Expectativas de Mercado  

Mediana - top 5 

2016 2017 

Ha 4 
semanas 

Ha 1 semana ) 	Hoje 

1 
1 Comportamento 

semanaV 
Ha 4 

semanas 
Ha 1 semana Hoje 

1 Comportamento 
semanal* 

Curto prazo 

leGA (%) 7.34 7.02 7.02 = 	1) 5.17 5,05  = 	(1) 

IGP-Ol 1%) 7,69 7,43 7,43 = 	1) 5,46 5,46 '. 	1'? = 	(5) 

IGP-M 1%) 757 754 738 y 	(2) 5,10 4.81 ' 	' Á 	(1) 

Taxa de câmbio - fim de periodo (RS/US$) 3,30 3.25 3.25 = 	(1) 3,50 3,45  

Meta Taxa Selic -fim de periodo (%a a.) 1375 1375 1363 (1) 11.00 11,13  

Médio prazo  
:PCA )%) 7 50 7 02 - 02 = 	(1) 5.50 5,13  

IGP-Dl (%) 7,94 7,13 - 13 = 	(1) 5,17 5,16  

GP-M )%) 7,72 7.65 7,35 (1) 5,10 5,10 5,08 4)' 

Taxa de câmbio - fim de período )R$/LIS$) 3,20 3,25 3,20 y 	(1) 3.50 3.50 3,50 = 
Meta Taxa Selic-flmdeperiodo)%a.a.) 13,75 13.75 13.50 (1) 11,25 11,25 11.25 = 

- comportamento dos indicadores desde o último Relatório de Mercado; os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento 

1 Á aumento. Ydiminuição ou = estabilidade) 
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4.L BANCO CENTRAL 
DO BRASIL 

Focus - Relatório de Mercado 
[eT i 

14 de outubro de 2016 

Expectativas de Mercado  

Media - top 5 - curto prazo 

out/16 novllS 

Há 4 
semana. 

]Há 1 semana Hoje 
Comportamento 

semanal 
Há 4 

semana. 
Há 1 semana Hoje 

Comportamento 
Semanal 

PCA(%) 0,38 0,37 0,33 (2) 0.47 0,44 0.42 '5 	 (1) 

GPDI 1% 043 0.42 040 (2) 0,49 0.44 0.44 = 	(1) 

GP-M 0,37 0,33 0,11 (2) 0,44 0,42 0,42 = 	(1) 

Taxa de câmbio - fim da período (RS/USS 3.25 3,22 3.18 y 	(1) 3,24 3.21 3,19 y 	(1) 

Meta Taxa Selic (%a.a.) 14.18 14,04 14.00 y 	(4) - - - 
comportamento aos indicadoras aesae O ultimo Neiaiorio oe Mercado: os vaiores entre pareroteses expressairo ia omiecro ole -----lu. v.... 00.2.10 5160 .1 0101110 0lOI20l 00151 

À aumento. Ydiminuiçao ou = estabilidade) 

outi16 	,______ nov/16 

CURTO PRAZO 

IPCA - Top 5 
	

IGP-DI - Top 5 
	

IGP-M - Top 5 

000 

o  

Taxa de Câmbio (fim de período) - Top 5 

:'::  

100 

a 

0.25 

Meta Taxa Selic - Top 5 

16.00 -1 

:::: 

Expectativas de Mercado 

Media - top 5 

2016 1 	2017 

Ha 4 
semanas 

1 
Há 1 semana 

1 
1 	Hoje 
i 

1 Comportamento 
semanal* 

Há 4 
semanas 

Há 1 semana Hoje 
Comportamento 

1 	semanaf  

Curto prazo  

IPCA (%) 7,33 7,05 6,99 y 	(2) 5,17 5,21 5,12 ' 	(1) 

GP-Dl (%) 7,70 7.36 7,41 Á 	(1) 525 5.09 5,09 = 	(1) 

iGP-M (%) 7.72 7,54 7,44 y 	(3) 5,07 4.83 5,06 Á 	(1) 

Taxa de câmbio - fim de periodo )R$/USS) 3,28 3,23 3.21 (3) 3,44 3,42 3,42 = 	(1) 

Meta Taxa Selic - fim de periodo )%a a) 13,89 1379 13,71 y 	(1) 11,21 11,38 11,33 y 	(1) 

Médio prazo  

IPCA 	'o) 7.49 7,00 í 01 Á 	
(1) 5,55 521 5,15 121 

GP-DI j1.j 7.69 7.23 7,26 Á 	(1) 5,16 503 5.03 = 	(1) 

'GP-M i% 779 769 7,41 (1) 5,08 496 4,90 (2) 

Taxa de câmbio - fim de período )RS/USS) 3,23 321 3.19 y 	(1) 3.50 339 339 = 	(1) 

Meta Taxa Selic- fim de periodo (%a a) 13,95 13,75 1370 y 	(3) 11.60 11 85 11 80 

comportamento dos indicadores desde o Ultimo HCitO0O de Mercado: os valores entre parentesco expressam o numero ae semanas em que vele 000rrer000 o uilirno comporoarnento 

1 Á aumento Ydiminxiçâo ou = estabilidade) 
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