




20 investimentos e desinvestimentos dos recursos do regime previdenciário. Na construção deste
21 documento foram observadas as normas e diretrizes referentes à gestão dos recursos financeiros do

22 RPPS, com foco na Resolução CMN n° 3.922/10 e suas alterações pela Resolução CMN n° 4.392/2014, n°
23 4.604/2017 e n° 4695/ 2018 do Conselho Monetário Nacional, atendendo as disposições da Portaria
24 MPS n° 519/2011 e, também, considerados os fatores de Risco, Segurança, Solvência, Liquidez e
25 Transparência.
26 A Política de Investimentos traz em seu contexto principal, os limites de alocaçao em ativos de
27 renda fixa e renda variável, em consonância com a legislação vigente. Além destes limites, vedações

28 específicas visam dotar os gestores de orientações quanto à alocaçao dos recursos financeiros em
29 produtos e ativos adequados ao perfil e às necessidades atuariais do RPPS. A vigência desta política
30 compreende o período entre 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

31 Na presente Política de Investimentos 2021, é possível identificar que:

32 • As alocaçoes em produtos e ativos buscarão obter resultados compatíveis à meta atuarial e risco

33 adequado ao perfil do RPPS;
34 « O processo de investimento e desinvestimento será decidido pelo Gestor de Recursos e pelo

35 Comité de Investimentos, baseado nos relatórios de análise de produtos para a tornada de
36 decisão acerca das alocaçoes;
37 « O RPPS seguirá os princípios de ética e da transparência na gestão dos investimentos tomando
38 como referência principalmente as diretrizes e normas estabelecidas nesta Política, na Resolução

39 CMN n° 3.922/10 e suas alterações peia Resolução CMN n° 4.392/14, 4.604/2017 e n° 4695/2018 do
40 Conselho Monetário Nacional e na Portaria MPS n° 519/2011.

41 7. COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA GESTÃO DOS RECURSOS

42 A gestão dos recursos do RPPS envolve; o Regime Próprio de Previdência Social de Carazinho, o

43 Gestor de Recursos e o Comité de Investimentos. No que diz respeito à elaboração e implementação da
44 Política de Investimentos, cada urn dos envolvidos possui as seguintes competências:

45 7.1 Regime Próprio de Previdência Sociaí de Carazinho

46 Aprovar a Política de Investimentos com base na legislação vigente, estabelecendo:

47 a) Os limites operacionais por segmento (Renda Fixa e Renda Variável);

48 b) O modelo de gestão;

49 c) As diretrizes gerais de alocaçao de recursos, seleção de instituições financeiras e credenciarnento,
50 de produtos financeiros e avaliação de desempenho.

51 7,2 Gestor de Recursos
52 a) Executar as diretrizes definidas na Política de Investimentos quanto às alocaçoes dos recursos do
53 regime previdenciário de acordo corn os limites aprovados, subsidiado pé o Comité de Investimentos;
54 b) Apreciar os cenários econômico-financeiros de curto, médio e longo prazo e adotar medidas de
55 adequação da carteira em razão destes, subsidiado pelo Comité de Investimentos;
56 c) Executar, em conjunto com o Comité de Investimentos, as estratégias de a ocação dos recursos
57 financeiros do regime previdenciário em consonância com a Política de Investimentos e Resoluções n°
58 3.922/2010, n° 4392/2014, n° 4.604/2017 e n° 4695/2018 do Conselho Monetário Nacional e eventuais
59 alterações, visando o cumprimenta da meta atuarial;
60 d) Propor, em conjunto com o Comité de Investimentos, possíveis alterações da Política de
61 Investimentos dos recursos do regime previdenciário, submetendo-as ao Regime Próprio de Previdência

62 Social de Carazinho para aprovação;



63 e) Analisa^ em conjunto com o Comité de Investimentos, a aplicação em novas instituições

64 financeiras;
65 f) Analisar, em conjunto com o Comité de Investimentos, as taxas de juros, de administração e de

66 desempenho das aplicações existentes e as que vierem ser realizadas;
67 g) Propor, ern conjunto com o Comité de Investimentos, o credenciamento de entidades financeiras

68 segundo as normas ditadas pela Secretaria de Previdência Social - SPS.
69 7.3 Comité de Investimentos
70 a) Propor, em conjunto corn o Gestor de Recursos, as estratégias de alocação dos recursos
71 financeiros do regime previdencíário em consonância com a Resolução n° 3.922/2010 do Conselho
72 Monetário Nacional e eventuais a terações, visando o cumprimento da meta atuarial;
73 b) Sugerir, em conjunto com o Gestor de Recursos, as alterações da Política de Investimentos dos
74 recursos do regime previdenciário, submetendo-as ao Regime Próprio de Previdência Social de Carazinho

75 para aprovação;
76 c) Apreciar os cenários econômico-financeiros de curto, médio e longo prazo, e emitir parecer a

77 respeito dos mesmos;
78 d) Observar, em conjunto com o Gestor de Recursos, a aplicação dos limites de alocações de acordo

79 com a Política de Investimentos e as normas do CMN;
80 e) Analisar, em conjunto com o Gestor de Recursos, a aplicação em novas instituições financeiras;
81 f) Analisar, em conjunto com o Gestor de Recursos, as taxas de juros, de administração e de
82 desempenho das aplicações existentes e as que vierem ser realizadas;

83 g) Fornecer subsídios ao Gestor de Recursos e ao Regime Próprio de Previdência Social de
84 Carazinho acerca da seleção de Instituições Financeiras, bem como, se for o caso, a recomendação de
85 exclusões que julgar procedente;
86 h) Avaliar o credenciamento de entidades financeiras e modalidades de investimentos segundo as
87 normas ditadas pela Secretaria de Previdência Sócia - SPS;
88 Í) Propor, ern conjunto com o Gestor de Recursos, se necessário, a revisão da Política de

89 Investimentos ao Regime Próprio de Previdência Social de Carazinho, com vistas à adequação ao mercado
90 ou à nova legislação.

91 8. CENÁRIO ECONÓMICO
92 8.1 Conjuntura Atual

93 O choque económico causado pé a pandemia do novo coronavírus freou a ja morosa recuperação
94 da economia brasileira após a crise de 2015/2016. Segundo dados da FGV (Fundação Getúlio Vargas), o PIB
95 trimestral caía 2,45% no primeiro trimestre de 2020, o que colocava o Brasil em recessão técnica antes da
96 chegada da COVID-19. O ano iniciou com o maior contingente de trabalhadores informais desde 2016
97 (estimativa de quase 40 milhões de pessoas) e com taxa de desemprego de mais de 11%, que representava
98 quase 12 milhões de pessoas desocupadas involuntariamente.

99 Ern março, a crise sanitária do coronavírus - e suas consequências sobre a atividade económica
100 mundial - causou uma crise sem precedentes na história recente. O pânico causado pela chegada do vírus
101 derrubou a bolsa de valores brasileira (B3), que despencou quase 40% entre os fechamentos de janeiro e
102 março, Da mesma forma, a percepção de risco para a economia doméstica fez as taxas de juros futuras
103 dispararem, derrubando os preços dos títulos públicos federais, ern especia os de longo prazo. O índice
1 04 1MA-B5+, qua reflete a variação dos preços de títulos pós-fiyados de longo prazo, caiu quase 11% no mês de
105 março.

106 As características da crise, que atingiu a estrutura de oferta e de demanda simultaneamente, podem
107 ser comparadas com as de uma guerra. As medidas de isolamento social derrubaram a taxa de atividade da
108 economia, ao passo que a população deixou de trabalhar e/ou de procurar emprego. Ao mesmo tempo, a



153 Assim como o Brasil, todas as economias do mundo estarão em busca de urn caminho para a
154 recuperação económica. Neste contexto, algumas variáveis são importantes para as relações políticas e
155 comerciais do Brasil com o exterior. Destaca-se o processo eleitoral nos EUA, que provavelmente terá como
156 resultado a derrota de Donald Trump e a eleição do candidato democrata Joe Biden, e poderá significar
157 mudanças importantes na política externa norte-americana, em especial no que diz respeito às relações

158 comerciais corn a China. O cenário para países exportadores de commodities, como o Brasil, poderá mudar

159 de maneira importante.

160 Na Europa, destaca-se a importante recuperação da economia no terceiro trimestre em toda a Zona
161 do Euro, amenizando a queda projetada pelo FMI de mais de 8% para a região. Todavia, a possibilidade de
162 uma segunda onda de infecções porCOVÍD-19 na Europa seguirá trazendo nervosismo para os mercados
163 globais. As novas medidas de isoamento recentemente impostas pelos governos europeus já afetaram o
164 índice Ibovespa no momento da redação deste texto, e deverá seguir influenciando o comportamento deste
165 e de outros índices de mercado.

166 O cenário sui generís desenhado em 2020 demandou medidas criativas por parte dos formuladores
167 de política económica do Brasil e do mundo, e esta demanda não deve cessar O desafio de 2021 será não

168 mais o amortecimento dos efeitos da crise, e sim o planejamento estratégico dos governos para a retomada
169 das atividades, para a recuperação dos níveis de emprego e renda, e para a manutenção da saúde da
170 população. Assim, as perspectivas para 2021 devem ser tratadas com salvaguardas, na medida em que o
171 elevado nível de incerteza experimentado em 2020 deverá se manter como o principal ingrediente no

172 próximo ano.

173 8.2 Perspectivas para 2021

174 O próximo ano terá corno principal pauta a retomada do crescimento económico, com enfoque
175 especial na criação de vagas de trabalho e da massa de salários. Para tanto, os governos ao redor do
176 mundo tenderão a manter baixas taxas de juros, como medida de estímulo ao investimento privado. Tal
177 resultado, todavia, só será atingido à medida que a incerteza causada pelo risco de novas ondas de

178 contaminação por COVID-19 diminuir Neste contexto, o sucesso nos testes e na distribuição da vacina
179 contra o vírus será o marco principal para que se possa conceber uma tentativa de retomada económica no
180 Brasil e no mundo.

181 No Brasil, o horizonte para o ano de 2021 está razoavelmente desenhado em termos de política
182 monetária. A atual taxa básica de juros SELIC, mantida em 2% a.a. pelo COPOM ern sua reunião do final de
183 outubro/2020, provavelmente não sofrerá alterações até setembro de 2021, conforme pesquisa realizada

184 pelo Banco Central com agentes do mercado financeiro. Este cenário só será alterado se os índices de
185 inflação saírem de controle, o que não está no radar até o momento da redação desta Política de
186 Investimentos.

187 No que diz respeito à estrutura a termo da taxa de juros, cujos movimentos influenciam diretamente
188 o rendimento dos índices IMA, a posição deve ser inicialmente cautelosa. A percepção de elevado risco
189 sistémico, bem como as incertezas com relação ao crescimento económico e à situação fiscal de longo
190 prazo (que envolve riscos políticos que não devem ser desprezados), demanda a adocão de uma postura
191 reticente quanto a índices de longo prazo. Conforme o andamento das medidas sanitárias e da política
192 económica, pode-se revisar esta postura, visando alongar o prazo da carteira de investimentos. Enquanto
193 isto não ocorre, o alvo permanecerá mais concentrado em durations médias da curva de juros.

194 Perante isto, a gestão de recursos do RPPS será duplamente desafiadora, que deverá tentar
195 conservar os recursos financeiros do Regime Próprio e, simultaneamente, buscar perseguir a meta atuarial.
196 Para tanto, o RPPS deverá buscar equilibrar sua relação risco-retorno entre índices IMA de curto e longo
197 prazos, bem como entre fundos multimercado, renda variável, crédito privado etc. A diversificação em



Limites

LIMITE DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS ^322° Mínímo A!v° Máximo

Renda Fixa

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7g, 1, a

Fl 100% títulos TN -Art. 72, 1, b

ETF~ 100% Títulos Públicos -Art 7 ,̂ l, c

Operações compromissadas- Art. 79, II

Fl Renda Fixa "Referenciado" - Art 7*, III, a

ETF Renda Fixa "Referenciado"- Art. 79, III, b

Fl Renda Fixa - Geral - Art 7 ,̂ IV, a

ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7$, IV, b

Letras Imobiliárias Garantidas- Art. 72, V, b

CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 72,
VI, a

Poupança - Art. 7S, VI, b

Fl em Direitos Creditórios - Cota Sénior - Art. 7e,
VII, a

Fi Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7$, vil, b

Fl Debêntures de Infraestrutura - Art. 79, vil, C

100%

100%

100%

5%

60%

60%

40%

40%

20%

15%

15%

5%

5%

5%

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

r~5(rv

5

0

10

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

100

20

0

30

0

40

0

0

0

0

0

5

0

Renda Variável
Fl de AçÕes - índices com no mínimo 50 ações ~
Art. 89, 1, a
ETF - índice de Ações (com no mínimo 50 ações)
- Art. 8s, I, b

Fl de Ações - Geral - Art. S9, II, a

ETF - Demais índices de Ações - Art. 8S, II, b

Fl Multimercado- Aberto -Art. 89, III

Fl em Participações - Art. 8S, IV, a

Fl Imobiliários - Art 89, IV, b

Fl Ações - Mercado de Acesso - Art. 8S, IV, c

Fl Renda Fixa - Dívida Externa - Alt. 99-A, 1

Fl Investimentos no Exterior- Art. 99-A, 1!

Fl Ações BDR - Nível 1 - Art. 99-A, III

30%

30%

20%

20%

10%

5%

5%

5%

10%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

20

5

10

0

10

0

5

0

0

5

5

259
260 * Vedações específicas são aplicadas em determinados enquadramentos específicos, e devem ser
261 consultadas diretamente na Resolução CMN 3.922 e suas alterações.
262
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310 5) Fundos de Investimento que tenham como base o rendimento de títulos públicos com
311 vencimento determinado, onde o RPPS obriga-se, mediante assinatura de termo específico, a manter sua

312 aplicação no fundo de investimento até o vencimento do título ou títulos específicos descritos em seu
313 regulamento.
314 14. SELEÇÃODEATIVOSEFUNDOS
315 A seleção dos produtos é de competência do Gestor de Recursos do RPPS, que ouvirá o Comité de
316 Investimentos e analisará minimamente os seguintes aspectos:
317 • Rentabilidade em relação ao benchmark;
318 -Volatilidade;

319 • índices de eficiência;
320 • Regulamento, evidenciando as características, natureza e enquadramento do produto na
321 Resolução n° 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional e análise do relatório de agência de risco (se

322 houver);
323 • As aplicações que apresentem prazos para desinvestimento, taxa de saída ou outro tipo de
324 cobrança que onerem o RPPS, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de
325 investimentos, deverão ser precedidas de análise do Comité de Investimentos e anuência do responsável
326 legal pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime;
327 • Os fundos de investimento onde os recursos do Fundo de Previdência Social de Carazinho forem
328 alceados serão avaliados levando em consideração a sua performance, risco e composição de sua carteira.

329 O benchmark mínimo para o segmento de renda fixa é o CDI - Certificado de Depósito Interbancário,
330 enquanto para o segmento de renda variável é o IBOVESPA. O monitoramento de níve de exposição de
331 risco no segmento de renda fixa será o "Value at Risk" (VaR). Para avaliação do segmento de renda variáve
332 será adotada a métrica "Tmcking Error", que corresponde à volatilidade da diferença entre o retorno de um
333 ativo e seu benchmark.
334 14.1 C rede n cia mento das Instituições Financeiras e Veículos de Investimentos
335 O credenciamento das nstituições Financeiras e dos veículos de investimentos é requisito prévio
336 para as alocações de recursos do regime de previdência.
337 14.2 Aberturas das Carteiras, Rating dos Ativos.

338 14.2.1 Os investimentos em cotas de fundos, independente do segmento, ficam
339 condicionados a prévia análise de carteira de ativos onde seja possível examinar, ao menos, o nome dos
340 ativos, os vencimentos, as taxas de negociação, o valor de mercado dos ativos bem como seu percentual de
341 distribuição.
342 14.3 Confiabilidade das Instituições

343 De acordo com Artigo 15, parágrafo 2° da Resolução n° 3.922/2010 do Conselho Monetário
344 Nacional e suas alterações, o RPPS somente poderá aplicar recursos em cotas de fundos de investimento
345 quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:
346 - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada a funcionar pelo
347 Banco Central do Brasil obrigada a instituir comité de auditoria e comité de riscos, nos termos da
348 regu amentação do Conselho Monetário Nacional;
349 l - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos
350 recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social;
351 II - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio
352 credenciamento, de que trata o inciso VI do § 1° do art 1°, e sejam considerados pelos responsáveis
353 pela gestão de recursos do regime próprio de previdência social como de boa qualidade de gestão
354 e de ambiente de controle de investimento.
355 15. DA TRANSPARÊNCIA
356 O Fundo de Previdência Social de Carazinho busca por meio da sua Política de Investimentos,
357 estabelecer critérios de transparência e governança em seus processos internos de investimentos. Desta
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454 • Letras Financeiras: Criada por meio da Medida Provisória 472/2009, convertida em Lei n°
455 12.249/2010 e regulamentada pelo CMN através da Resolução 3.836/2010. São títulos emitidos por
456 instituições financeiras (bancos), que consistem em promessa de pagamento pelos mesmos.
457 Similar ao CDB, porém não há recolhimento de depósito compulsório, da mesma forma que
458 possui prazo mínimo de 24 meses, e com valor nominal unitário igual ou superior a R$ 300 mil.
459 • LFT (Letra Financeiro do Tesouro): Título do Governo Federal com o objetivo de prover recursos
460 necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de operações de crédito por
461 antecipação da receita orçamentaria, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo.
462 Rendimento pós-fixado, corrigido pela taxa de juros SELIC.
463 • LTN (Letra do Tesouro Nacional): Título público de crédito, de natureza obrigaciona, subscrito
464 pelo Tesouro Nacional, emitido para cobertura de déficit orçamentário, bem assim para realização
465 de operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites fixados pelo Poder
466 Legislativo. Rendimento pré-fixado.
467 • Marcação a Mercado: Metodologia de contabilização do valor de determinado ativo, usando a
468 curva de juros do dia para trazer os fluxos a valores presentes e não a taxa original do papel.

469 • Marcação na Curva (mantidos até o vencimento): Critério para registro e avaliação contábil de
470 títulos e valores mobiliários pela taxa original do pape a partir do seu preço de aquisição.
471 * NTN-B (Nota do Tesouro Nacional - Série B): títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional com

472 rentabilidade atrelada à variação do índice de Preços ao Consumidor (IPCA/IBGE) mais juro real
473 precificado a mercado.

474 • PIB: Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais
475 produzidos numa determinada região, durante um determinado período.
476 • Rating: Opinião independente de empresas especializadas sobre a capacidade do emitente de

477 pagar o principal e os juros de determinado título de dívida emitido. É instrumento de medição de
478 riscos e dos sistemas de garantias e cobertura desses riscos.
479 • Taxa de performance: Remuneração cobrada pelo administrador de carteira ou de fundo de
480 investimento, em função do desempenho da carteira. Normalmente cobrada sobre o que exceder
481 determinado parâmetro (benchmark), fixado em norma legal, contrato de administração ou
482 regulamento do fundo.

483 • Volatilidade: Intensidade e frequência de variações bruscas da cotação de um ativo, índice, título
484 ou valor mobiliário. Também pode ser interpretado como uma medida de risco que um fundo
485 apresenta com relação às cotas diárias.

486 O comité de investimentos após analisar fez algumas alterações, nos percentuais
487 sugeridos pelo assessor, em relação aos percentuais limites alvo, compondoj^ossas
488 carteiras de investimentos. Nada mais havendo a tratar encerro a presej$á$ta qye
489 vai assinada par mi! e os demais,Conselheiros.








