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O CONSELHO DELIBERATIVO DO

IPPASSO, no uso das competências que lhe são

conferidas, toma público que, em sessão realizada

em 24 de NOVEMBRO de 2020, com base no art.

4' da Resolução CMN 3.922 de 25 de Novembro

dC 2010, APROVA EStE POLÍTICA DE

INVESTIMT\ tOS relerenre ao E)GRCÍClO DE

2021, coDforme ATA i.O6D02O.

u'

Àv

2

-rw. a, b



Política
IPPASSO

de Investimentos 202t

sulrír(Rlo

6. Esttotégiq de Alocoção de Recursoe,,...,...,..,..,

7. Gercnciomento de Risca

75

8.5 Plono de Conüngêncio.......-. 23

b^
f#wa'

ii



Politica
IPPASSO

de lnvestimentos 2021

1. Introdução

De acordo com a Resolução CMN no 392212010, de 25 dç novembro de 2010

em conformidade com o art. 4'e 5', o lmtituto de Previdência Social dos Servidores

Municipais de Passo Fundo, doravante designado âbreüadamente como IPPA§SO,

apresenta sua política de investimentos para o ano de 2021, devidamente aprovada polo

CONSELITO DELIBERÂTIVO, órgão superior de deliberação.

Trata-se de uma fomalidade legal que dircciona todo o processo de tomada de

decisôes, gerenciamento e acompanhamento dos investimentos dos recursos

previdenciririos do IPPASSO a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico e

financeiro e aruarial entre seus aúvos e passivos.

A aplicação dos recursos garantidores obedecerá à diretrizes e princípios

contidos nesta Política de Investimentos, estabelecida em consonância com os

dispositiros da lcgislaçào especificâ em vigor.

2. Objetivos

O objetivo da Politica de Investimentos é de estabelecer as diretrizes e linhas

gerais relativas à gestão dos Íecursos garantidorcs das rcservas técnicas dos planos de

beneÍicios do IPPASSO, levando-se em coDsid€ração os pdrcipios da boa govemança,

além das condições de segurança, rentabilidade, solvênci4 liquidez, motivação,

adequação à natureza de suâs obrigações e üansparêtrcia Decessários e exigidos pela

legislação em vigor.

Constitui-se em instumento que visa proporcionar uma melhor definição das

diretrizes básicas e dos limites de risco a que serão expostos o conjunto dos

investimentos com foco na busca de rcntabilidade a ser atingida pam o cumprimento das

obrigações atuariais do Regime Pópúo.

No intuito de âlcâtrçâr a rentabilidade estabelecida para as aplicações do

IPPASSO, a estratégias de investimentos deverá prever diversificação, tanto no nivel de

classes de ativos (renda fixa, renda variável e investimçntos estrutuados c

investimentos no exterior) quanto na segmentação por subclasses de ativos, emissor,
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velcimentos diversos. indexadores, com vistas a maximizar a relaçâo isco-retomo do

morltante aplicado.

Sempre serão comiderados como itens fundamentais de aplicação dos recursos a

preseNação do capital, os níveis de risco adequados ao IPPASSO. a ta\a esperada de

.etomo. os limitcs lcgais e opemcionais, a liquidez adequada dos ativos. com especial

ênlàse no médio e longo prazo.

3. Equilíbrio AÍuarial

O retomo mínimo esperado pela aplicação financeira dos recursos do IPPASSO para o

exercício de 2021, na busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. será de

6910 (seis por cento), acrescido da variaçào do Índice Nacional de Preços ao Consumidor

(rNPC).

4. Modelo de Gestão

Para a administação dos recursos garantidores das rcseNas técdcas do plano de

beneficio do IPPASSO, será adotadâ a gestão própria modelo no qual as decisôes de

investimento e as aplicâçôes são tomadas/realizadas diretamente pelo órgão ou entidadc

do regime próprio de previdência social.

Na gestão dos seus recursos o IPPASSO deverá observar as disposições da

Portada no 519 do Ministério da Previdência Social. Dentre as principais

obrigatoriedades. destaca-se:

3.

1. Obrigatoriedade de Cefiificação Financeira para o responsável pela gestão dos

Existência de um Comitê de Investimentos, participante do processo decisório

quanto à formulação e execução da política de investimentos.

Elaborar Relatórios Detalhados, no mínimo, trimeslralmel1le sobre a rentabilidade.

os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos

recursos dos IPPASSO e a aderência à Política Anual de Investimentos e suâs

revisões e submetêlos às instâncias superiores de deliberaçâo e controle.

6'** $ 5
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5. CenárioMacroeconômico

Para embasar âs decisôes de invesümento será elaborado estudo de cenfuio

macrceconômico com revisão semestral analisando os cenários intemacionais e

nacionais, com vistas para a úomada de decisões das possíveis alterações da política de

investimentos.

Na elabomção dos "Ceniírios Macroeconômicos" sâo contemplados apenas

critérios de natureza técnica e seus desdobramentos sobre o comportarrento do mercado

financeiro.

5.1 Cenário Macroeconômico Interno e Extertro - 2021

As medidas fiscais para combater os efeitos da pandemia sobre a aúvidade

econômica e para propiciar subsistência a um percentual relevante da população,

agravamm considemvelrnente a situação fiscal do País. A cotrjuÍção do aumetrto dos

gastos públicos com a rctração do PIB impostos pela pandemia levará a relação

dívida./PlB para aproximadament€ 95% (gúÍico 1) - p.aticamenle o dobra da média dos

emeÍgentes. Tsl situaçâo torns o âjuste fiscal cssenciâl parr a ornutenção da

solvência do Prís e é condiçâo necessária para â retomadâ dâ âtividâde, do

emprego e dr retrdr.

Gráfico I - Relação Dívidâ / I'lR (2020)
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Logo, âssim como no ano anterior, em 2021 as atenções dos investidores estarão

voltâdas pâIa o grau de comprometimento do govemo com o teto de gastos, com a

aprovação das reformas administrativa e tributáriq com a marutenção das reformas

r Oefcil Prjmárjo do Go€mo Cêntd {R§ Bi)

95,7%
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5,7% i,7%
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microeconômicas e com a aprovação de um pasote mais amplo de concessões e

privatizações.

Para entendeÍ o taÍnaúo do déficit primário e a magnitude do dsco fiscal é

importante ter a dimensão do tamanho do esforço feito pelo govemo federal para

combater os efeitos da COVID-l9 sobre a economia e a estruhrra social. Como a

pandemia exigiu a adoção de medidas drásticas de distanciamento social, da noite para o

dia empresas fecharam, profissionais autônomos perdemm sua fonte de renda e estados

e mudcípios viiam suas receilas despeícarem.

Visando evitar uma onda de falência e implementar uma polítiça de sustentaçâo

do emprego, o govemo destinou rima linha de cédito a pequems e médias empresas.

Embora tímida e atrasada, a política ajudou na manutenção de milhares de postos de

trabalho, mesmo que o saldo aponte pâra o fechamento de 4 milhões de postos formais.

Já para compensar estados e municípios pelas pedâs de ar€cadação, o govemo federal

destinorl, até s€tembrc de 2020, R$ 120 bilhões.

No entanto, dada a configuação social do País e a estrutu.ação do mercado de

trabalho, a maioria dos gastos públicos foi centrada oa tmnsferência de renda para os

mais lulneráveis. Com o chamado "Auxílio Emergencial", o govemo federal gastou

mais de R$ 350 bilhões. Além do sucesso econômico - o "Auxílio Emergercial"

permitiu a su§eútação do consurno e do setor de varejo - o prcgrsma foi bastante

eficiente do ponto dç vista político. Após o início dos pagamentos, a avaliação do

govemo como "ódmo e Bom" subiu de 25 para 39%, segrmdo a pesquisa XP/Ipespe de

20 de ouubro de 2020.

O sucesso político do "Auxílio Emergencial" gerou eqreculações, fomentadas

pelo póprio govemo, de cdação de um programa social permanente (a chamada "Renda

Cidadff')- Do ponto de vistâ Íiscal, a efetiva impleme[tação do progÍama representaria a

criação de gastos permanentes e, por consequênçia, uma afronta aos pilares do ajuste

fiscal. Para 2021, a ineistência do govertro em pauttr e patrocinar tal progrrma é

últr importrtrte fator de risco a ser monitorrdo. A sinalização do distanciamento

injetada muita volatilidade tanto IIo segmento de renda fixa qua[to no segÍrento de

renda variável.

Resumidarnente, em temos puramçnte financeiros, as políticas de combate aos

efeitos da pandemia repres€ntam um impacto de aproximadametrte R$ 605 bithões,

de

b^ pf" *Q l



Política
IPPASSO

de Tnvestimentos 2021

valor que rcpÍesenta 8,4% do PIB- Como de praxe, o gasto foi fiianciado pela emissão

de dívida-

Dadas as incertezas que marcamm o período e a fiagilidade das contas públicas,

durante 2020 o Tesouro Nacional captou gralde paÍte dos recusos com a emissão de

títulos de curto pr zo. Como resultado, a preüsão de vencimento de tíü.rlo tros primeiros

4 meses de 2021 é & R$ 643 bilhões ou 15% da díüda total (Tabela l). Aqui,

novarnenle, se houver a insistência pela aprovação de gastos permanentes, haverá um

grande risco de rolagem da dívida pública com taxas colsideravelmente maiores,

levando uma expressiva desvalorização dos IMAs.

Tabela 1- Vencimento da Dívida Pública Federal

955,22 21,65X

A exposição do aumento dos gastos públicos e a caracterização dos efeitos do

abandoDa da política de ajuste Íiscal seÍvem paru enteDder a presença e a rDâgnitude do

risco Íiscâl - a ocorência de lal risco levaria a intensa volatilidade e cooligumria o

cenário pessimista. No entanto, no cenário com maioÍ pobabilidade, cenário base, em

2021 o govemo põe fim as políticas emergências e retoma o caúinho das rcformas num

dtmo relativamente lento.

No cenrírio base, as reforrnas administrativa e tribuíária são pautadas e

aprovadas pelo congresso. Aqui, o andamento das propostas e suâs aprovações

dependerão muito da habilidade de aÍticulação política do govemo e dos novos

preside[tes da Câmara dos Deputados e do Senado. Presidentes alinhados com as

iefolmas e com inteÍlocução com o Planalto tenderiam a conduzir os t"abalhos com

menor hrbulência e maior celeridade.

Com o andamento das reformas (administrativa e tribuLária) e a manutenção dos

ajustes micrceconômicos, as expectativas para o PIB apontam crescimento dc 2,570 em

2021 e 2022 e nma expasão de 3,5y. Wa 2023. Considerando as Íetmções de 2015,

I /^t _
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2016 e 2020, as expectativas apontam uma volta para o PIB de 2014 someote em 2026

(gúfico 2).

GráÍico 2 - Expectativa parâ o PIB - Medi.na das Expectâtivas de Mercado

PIB
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No período 2021 a 2023, as expectativas apontam a manutetrção da

desvalodzação cambial, Para 2021, especificameüte, as projeções colhidas e dirdgadas

pelo BCB apoDtám para um dólar a Rl§ 5,19 m média do periodo. A taxa de câmbio

nesses pataÍnaÍes rcpresentâ um estímulo a atividade econômica dado o seu impacto

positivo sobrc as exportações e ao processo de substituição de importêções.

Gráfico 3 - l'âxâ de Câmbio - Mediana das Erpectativas de Mercado

Taxa de Câmbio - Média do Período
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Quanto a inflação, mesmo com o câmbio desvalorizado e a pressão sobre os

prcços dos alimentos, as exp€ctativas para o IPCA no período de 2021 a 2023 esÍtu

póxirDas ao c€ntÍo da r.ilela- Parà 2021, a cxpeçtativa do IPCA é de 3$2%, rçflçtindo

uma retoúada da atividade econômica (gráIico 3).

GráÍico 3 - Expectativa para o IPCA - Medianâ das Expectativas de Mercado

IPCA

-20?0 
2o2t 2022 2023

Com atividade econômica ftaca e inflação dentro do intervalo da meta, no

cenário base, o COPOM tem as coodições técnicâs para matrter a taxa Selic em 2,0002

durante o primeiro semestre de 2021 e aumentar lentame[te até 3,0Yo a medida que

sinais mais evidentes de retomada apareçam (gráfico 4).

Porém, intemamente, o grau de comprometimento do govemo com o ajuste

fiscal pode forçar o COPOM a elevar a taxa brísica de juros. O risco de "choque fiscal"

já é considerado, monitorado e expresso nas atas do COPOM. Extemamente, a

manutenção da política monetária expansionista depende das ações dos bancos centais

das economias desenvolvidas - a malutenção da ta,ya de jwos em pataÍnares

historicamente baixo fomece o ceniírio propício para juros baixos intemamente.

)N

I
0n-4,

ft#
/il __(A ro

\ rtÉr.



Política
IPPASSO

Invcstimentos 202t

Gráfico 4 - Expectativa para o Taxa Selic - Medisna das Expectâtiyas d€ Mercado

Taxa Selic - Média do Período

Coosiderando as expectativas para a inflaçâo (IPCA) e para a taxa SELIC, em

202 I os juros reais s€rão negativos e pemanecerão abaixo de 2,0o/o *ê 2023 (gráfico 5)

- situação que toma mais desafiadora a gestão de recursos.

Gráíico 5 - Taxa de Juros Real (2021 a 2023)

Taxa de Juros Real
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Do ponto de vista fiscal, como salientado ao lolgo do texto, as expectativas para

o resultado primário apontam para um déficit de 2,0% do PIB em 2021 e de 1,4'7Yo do

PIB em 2022 (gúIico 6).
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Obyiâmente, a magnitude dos déficits iá pressionar ainda mais a díücla púbtica

e a retação dívida PlB. Por isso, do ponto de üsta do merçado financebo, é importanúe a

aprovação das reformas e a manuteúção do custo da díüda em patâÍlarcs historicaÍnente

baixos para evitar uma trajetória explosiva da díúda pública.

Gráfico 6 - Expectâ,ivs prrâ o Resullado Primáío - Mcdiâíâ das Expêctativas de

Mercado

Rêsultado Prim ário (% PtBl

Ê

Cúfico 7 - Dívida LíquidÍ do Setor Público (o/" PIB) - Medianâ das Expectativss

de Mercâdo

Dívida Líquida do Setor Público (% PlBl
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Deslocando a aúlise paü o setoÍ extemo, a velocidade da recuperação das

economias americana e chinesa terão impacto relevaúte paÍa economia brasileira. Uma

retomada mais ügorosa da atividade econômica da China permitê a manutenção do

nivel dâs exportações e o preço das principais commodities. Nesse sentido, a

expeetativa de implementação pelo govemo chinês de um amplo programa de gasto

público em iDÊacstÍutum é um sinal animador.

Quanto a economia americana, os estímulos fiscais tâmbém tendem a manter o

mercado financeiro animado. No lado monetário, a manutenção da flexibilidade e dos

juros em patamarcs historicamente baixo é importante para manutenção da taxa de juros

intema nos afuais pata raÍes.

Já as economias da zona do eulo, devido aos impactos da segunda onda, tendem

a aprcsentar um dtmo de retomada mais lento. No front extemo, as preocupaÇões com

as díüdas soberanas tendem a ganhal FotagoDismo.

GráÍico 8 - Crescimento Mundial - Expectâtiyâs (FMl)

de Investimentos 2021
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Finalmente, com base na matriz de risco, nas expectativas de mercado e no

comportamento esperado dos retomos dos ativos financeiros, são traçados três ceniírios

patra 2O2l: (l) cenrário base; (tr) cenádo pessimista e (lll) cenrtio otimista. Como

destacado, no cenrário base, o caminho das refomas é retomado e o teto de gastos

rcspeitado. Já no cenáÍio otimista, além da retomada das reformas, hii um

aprof,rndamento das reformas micro€conômicas € a aprovação de um pacote amplo dç

privatizações e concessões, o que viabilizada a redução da dívida pública e daria maior

folego pam a retomada da atividade econômica.
i

A

%"Ã/r+
l, lJt,/



Política
IPPASSO

de Investimeítos 2021

No cenfuio pessimista. o risco fiscâl se materializa Da aprovaÉo de despesas

pemanente, ao abêndono do teto de gastos e na volta dos desdobramentos observados

em 2015 e 2016.

Tâbclâ 2 - Cênários

V Aprovação de gâstos

peÍnvmentes;

í Abandono do teto de

gastos.

! Saída de importantes

nomes do ministédo da

economia-

rl Retomada das reformas;

i Aprovação das reformas

adrninistrativa e

tributríria;

i lmptementação de

ajustes micro sem

necessidade de discrssão

política.

J Retomada e aprovação

das reformas em rifuro

acelerado.

i Aprovação de um amplo

programâ de aoncessões

voltado a infiâestrutúa.

J Venda de participação

em coDaoladas,

Exposição em firndos

com gestiio esEatégica.

Encurtamento da caÍeiia

(cDr, rRF-M l).

I Exposição em fundos

com gesúio estatégica;

í Recomposição gradativa

das posiçõ€s em

benchmarks mais

longos;

r/ a*mrra ou aumento dâ

posrção em renda

variável.

Exposição em frmdos

com gestão estratégica.

Alongamento da carteira

(IMA-B, MA-B 5+).

Aumento da exposição a

renda variável.
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6, Estratégia de Alocação de Recursos

6.1 S€mentos de Aplicrção

A alocação de recursos de Entidade obedeceÉ as determinações emanadas da

Resolução 392212010, definidas abaüo:

1. Segmento de Renda Fixa;

2. Segmenlo de Renda Variável e lnvestimenÍos Estruturados;

3. Segmento de Investimentos no Exterior.

6.2 Objetivo dâ Alocâção de Recursos

A alocação de recursos entre os segmeritos tem o objetivo de garantir o

equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obrigações do IPPASSO, atraves da

superação da taxa da meta aflrarial, que é igual à variaçâo do IPCA mais 6,00%. Além

disso, ela contempla a alocação estralégica e os limites mínimos e máximos, que

possibilitam as alterações necessifuias paÉ adaptar a alocação de ativos as mudanças das

expectativas do mercado fi nanceiro.

6.3 Faixas de Alocaçlo d€ Recursos

6.3.1 Segmento de Renda Fixr

As aplicações de recursos do IPPASSO em ativos de renda fixa poderâo ser

feitas exclusivamente por meio de fimdos de investimento. Os frmdos de investimento

abçrtos e fechados nos quais o IPPASSO vier a adquüir cotas, deverão seguir a

legislação em vigor.

As aplicaçôes nesse sepento deverão seguir os limites abaixo discriminados,

considerando para tat as limitações gerais impostas pela Resolução CMN n' 392212010,

a saber:

N

q,& q l5

Rendâ Fir:l Limitcs Lituitc Estratégia Limitc
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Renda Fixa-llt 7'

Títulos Públicos Federals Árt. 7", l,'o'

FIffIC Referenciado exclusivamente em TPF

(excelo taxa de jüos de I dia) Art.7o, I,'b'

FYFIC em Índices de Renda Fixa

(exclusivamente em TPF) - Árt. 7", I, c

Operações Compromissadas TPF -,4rr 7", 1/

FVFIC Referenciado (exceto taxa de juros de I

dia) - Afl. 7", I,a

FLtrIC em Índices de Renda Fixa referenciados

(excelo taxa de juros de 1 dia) - Art. 7', IIl, b

FL/FIC Renda Fixa -,{ rt. 7", ü, a

too%

50%

100%

0%

0%

40%

20%

ovo

FLtrIC em Índice de Renda

Refercrrciado - Árí 7", IV, b

Fixa /

Letas Imobiliárias GaÍaítidas - ÁrL 7". V, b

Certificado de Depósito Bancário (CDB)*

Árt. 7", YI, a

Depósito de Poupança* Ár1.7', í,1, b

Cotas Sênior de FIDCs - Art. 7", VII, 'a'

FI/FIC de Renda Fixa (Lei 12.431/20ll) - Áfi.

7", WI, ',c'

FVFIC de Renda Fixa ou Referenciado Crédito

Pnvado - Arl 7", VIl, 'b'

oyo

o%

0%

oyo

50/.

0%

ovo

*§-h Jl.

(Resolução Cll\ n' 3922/2010 Àrt. 7')
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*As aplicações em CeÍificados em Depósito Bancrârio (CDBs) e depósitos em

cademetas de poupança ficam limitados ao montante garantido pelo Fundo Garantidor

de Credito (FGC).

Àinda, caberá aos responsáveis pela gestâo de recursos observax o disposto na

Resolução N" 392212010 qú,ú.to aos emissores e grau de risco dos valores mobiliririos

que integram,/integrarão a carteira de investimentos dos Fundos de Investimentos,

conforme disposto em Regulamento.

Como forma de atender a Resolução 392212010, limitar os riscos de exposição e

evitar desenquadramentos, o IPPASSO podená manter no máximo 5% do patrimônio

líquido dos Fundo de Investimentos de que trata o inciso VII do aÍtigo 7' da Resolução

3922D010 (FIDCq Fudos de Investimento 'CÉdito PÍivado" e Fundo de

Investimentos Çonstituídos segundo a Lei 12.431D011).

A redâbilidâde dos investimentos do segmento de renda fixa deverá ser

comparada com os seguintes indices de referêrcia('benchmar4): IMA-B, IRF-M, lDkA,

IMA-Ceral e CDI.

6.3.2 §egmento de Renda Variável e Itrv€stimentos EstrutuÍâdos

As aplicações dos recursos do IPPASSO em ativos de renda variável deverào ser

feitas, exclusivamente, por meio de fimdos de investime[tos.

Para efeitos da Resoluçâo 392212010 são considerados investimentos

estruh[ados os seguintes:

Fundos de Iovestimentos classiÍicados como Multimercado;

Fuodos de Investimenio em Padicipações (FIP); e

Fundos de Investimento classiÍicados como "Ações - Mercado de Acesso"

As apücações nesse segmento deverão següÍ os limites abaixo discriminados,

considerando pala tal as limitações gerais determinadas pela Resolução CMN n'
1922n010.
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Ronda Variável - ,4ra 8o

FVFIC em Ações indexados (Índice de

Ações)-A.8", I,a

FVFIC em Índices de Ações indexados

(ndice de Ações) -,4rr 8", { à

FllFlC em Açóes - Arl 8o, Il, a 20%

FIFIC em Índices de Ações Áfi. 8", II, b 0%

FL/FIC Mutrimercado sem Alavancagem

- A/t. 8", I

FI em Participações - Á/t. 8ó, IV, a

FI Imobiliririos Cotas Negociadas em

Bolsa - Árt. 8", ll/, b

A renlabilidade dos investimentos do segmento de renda variável deveni ser

comparada com os seguintes indices de referêrrcia ('benchmorlC): lbovespa e IBrX.

Como forma de atender a Resolução 39222010, limirar os Íiscos de exposição e

evitar desenquadramenros, o IPPASSO poderá manter no miiximo 5% do patrimônio

liquido dos Frmdos de Investimento de que t ata os incisos III e IV do anigo 8" da

Resolução 3922010 (Fundo de Investimento Multimercado, Furdo de Investimento

em PaÍticipações € Fundo de lnvestimento Imobilirário ).

Aplic.çõB em Fundor de lDv6timento de MultiEercado, Fundo dc

Itrvestimento em PaÉicipaçõ€§ e trundo de InvestiBento Imobiliário devido a sua

complexid&de e exigência requeridas pela Resolução 392212010 devem precedidas

por cúteriosr ânálise G respectivo relrtório.
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6.3.3 Segmento de Investimettos no Exlerior

As aplicações dos rccrrsos do IPPASSO no sepento de "Investimentos no

Exterior" deverão sú feitas, exclusivamente, por meio de firndos de investimetrtos.

As aplicações nesse segmento deverão seguiÍ os limites abaixo discrimiEdos,

considerando para tal as limitações gerais determinadas pela Resolução CMN n.

3922D010.

InvestimeÍrtos no Expeiot - Atí. 9o - Á

FI/FIC "Renda Fixa - Divida Extema" -

Art. 9" - Á, I

de Investimentos 202t

FJ "Investimento no Extenor" - Árt. 9"

T

FI "Ações - BDR Nívell - At,. 9" - A, 1,

Pata 2020, o IPPASSO não contempla em sua Politica de lüvestimentos

aplicações no segmento "Ilvestimentos no Exteriof'.

6.4 Limites

Além dos limites para os segmentos de "Renda Fixa", "Renda Va ável e

Investimentos Êstruturados" e "lnvestimentos no ExterioÍ" elencâdos acima, o

IPPASSO adotará os limites para aplicação em tihrlos e vâlorcs mobilirírios de emissão

ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica impostos pela Resolução CMN No

392y2010.
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6.5 Metodologia de cestlo dê Alocaçlo

A definição da alocação estratégica dos recursos nos segmentos acima

identificados foi feita com base nas expecúativas de retomo de cada segmento de ativos

para os próximos 12 meses, em ceniírios altemativos, e na sua capacidade de alcançar os

objetivos atuariais no médio e loago prazo,

Os cenários de investimentos foram haçados a partir das peNpectivas paxa o

quadro nacional e intemacional, da anrílise do panorama político e da üsâo da condução

da política econômica e do compoÍamento das gincipais variáveis econômicas. As

premissas serão reúsadas periodicamente e serão atribuídas probâbilidades para a

ocorrência de cada um dos cenários.

Para as estratégias de curto prazo, a aflálise se concenhou na aversão a dsco dos

IPPASSO, em evedos especÍÍicos do quadro político e nas projeções para a iúlação,

taxa dejuros e atividade econômica- A visão de médio pmzo procurou dar maior peso as

pespectivas para o qescimento da economia brasileim e mundial, pata a situação

geopolílica global, para a estabilidade do ceniário polÍtico e para a solidez na condução

da politica econômica-

Dadas tais expectativas de retomo dos diversos ativos em cada um dos cenários

altematiyos, a vaiável chave para a decisão de alocaçâo é a probabilidade de satisfação

da mcta atuarial no período de 12 meses, aliada à avaliação qualitativa do cenário de

curto prazo.

7. Gerenciamento de Risco

Enletrde-se risco com a probabilidade estatística do retomo esperado por um

invesúmento não se realizar.

Dentre os riscos previsúos no mercado financeiro aos quais os rccu$os do o

IPPASSO de Município (PPASSO) estarão expostos Í»demos etrumeraÍ:

"/ Risco de crédito dos ativos: possibilidade do devedor não homar seus

compromissos;

"' Risco sistêmico ou conjütrtüral: são os riscos que os sistemas econômico, político

e social, impôem ao investidor;

de
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"' Risco próprio: consiste no risco intrÍnseco ao ativo e ao subsist€ma ao qual o ativo

pe.teoça;

r' Risco de mercado: é o risco de oscilações de preços do ativo;

r' Risco de llquidez: também çhamado risco financeiro. E coúecido pela falta de

condição de pagamento do emismr ou ausência de mercado secundário daqucle tipo

de ativo;

"/ Risco de contraparte: também coúecido como risco de coobrigação, é quando da

securitização de dívida eúste endosso por pane de lerceiros e este também fica sem

liquidez;

r' Risco legal: tipo de risco o qual o ativo objeto do investimento esteja sujeito à

intery€laÉo judicial.

Para avaliação dos riscos da c2Íteira de investimerttos será utilizada a méÍica do

Valor em Risco (Iralue-at-Risk - VâR), objetivândo-se estimar a perda potencial

máxim4 dento de um horizonte temporâI, que a carteira de investimentos do

IPPASSO pode vir a softer, dentro de um deteminado intervalo de confiaoça.

Dado que a métrica de VaR é aplioável somente em condiçôes normais de

mercado, serão realizados testes de estresse que possibilitem avaliar, preventivamente, a

perfomance teórica das caÍeiEs de investimentos sob condições extremas de mercado,

tais como crises e choques ecotrômicos. Para isso, serão utilizados dados retrospectivos,

além de plojeções macroeconômicas.

A medição e o controle do VaR serão efetuados pelas iDstituigões financeiras

responsáveis pela gestão de recusos do IPPASSO ou por consultorias especializadas.

8. Diretrizes pâra Gestão dos Segmentos

8.1 Metodologia de Gestâo de Àlocâçâo

As estratégias e carteiras dos segÍrentos de "Renda Fixa" e "Renda Vadável e

Investimentos Estuturados" serão dehnidas, periodicamente, pelos responsáveis pela

gestão do regime próprio de previdência social no caso dos recursos geddos por meio

de aplicaçâo em Fundos. Ressalta-se que as informações utilizadas para a conshução

dos cen.idos e modelos são obtidas de fontes públicas.

de
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A execução das diretrizes definidas nesta Politioa Anual do lnvestimentos, o

monitorametrto ü performance e dos riscos da caneira de investimento, bem como a

definição de estratégia com base em cenários macroeconômicos Íica a cargo do Comitê

de Investimenlos.

8.2 Metodologia de Precilicação

A preciÍicação dos recursos do IPPASSO será feita com base no valor de

mercado dos ativos financeiros - metodologia de contabilização coúecida como

"Mrrcação a Mercado".

Para contabilização das aplicações financeiras em fundos de investimentos serâo

utilizados os valores da cota calcüados e disponibilizados p€lo administador das

estrutüas. Adicio[almente, serão utilizados os dados coletados e disponibilizados pela

Comissão de Valores Mobiliários, autaiqúa responúvel pela fiscalização e regulação

do mercado de capitais do Pais.

Eventuais aplicações em útulos e valores mobiliií'rios serão contabilizados pelas

informações repassadas pelos emissorcs e por dados divulgados pela ANBIMA -
Associação Bmsileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

O IPPASSO não tem entle seus recrusos ativos vinculados por lei ao regime

próprio de previdência social e/ou demais b€ns, direitos e ativos com finslidade

previdencirária que não sejam os lratâdos nos incisos I, IL III e lV do artigo 3'da

Resolução 392212010.

8.3 Metodologia de Análisê, Controle e Monitoramento de Risco

Com a finalidade de anrílise prévia dos riscos dos investimentos, aÍrtes da

realização da primeira aplicação em títulos e valores mobiliários, seú elaborado um

"Relat&io de Análise".

O "Relatório de Anlális€' deverá apresentâÍ as prinçipais caracteísticas do

investimento çom ênfase na explicação sobre a origem dos retomos e dos riscos

envolvidos. O «Relatório dc Ánálise' d€verá ser elaborado c assitrado por Aralista

N

*6r,^$ z



Política
IPPASSO

lnvestimentos 2021

de Vslores Mobiliários ou Consultor de Vslores Mobiliáúos dcvidemerte

credenciado pels Comissão de Valores Mobüários.

Para os ativos prcsentes Dzr cadeira de invesúmentos, mensalmente, deverá

oconer análise dos riscos de mercado, de crédito e de liqúdez. O risco de mercado será

avaliado através do V aR (Vdlue-at-Risk - YaR).

8.4 Metodologia de Avaliação e Acompanhamento do Rêtorno

Esperado

O acompaúamento e avaliação da rentabilidade será feito mensalmçnte através

de rclatófio elaborado pela "Consultoda de Investimentos',, que sená apÍesentado e

apreciado em reunião do Comitê de lnvestimentos.

O acompanhamento e avaliação da renfabilidade será lnnderado pelo risco

através da utilização de índices de avaliação de performance.

Para fins de avaliação de cuÍto Fazo, a performance da carteira de investimentos

do Regime Prógio será comparada mensalmente com os indicadores de mercado que

servem de parâmetros de rentabilidade para cada segmento de aplicação.

Embora contemple o acompanhamento e avaliação de cuIto prazo, a alocação

estratégica dos rccursos terá como pdncipal vetor as expectativas de rcntabilização de

longo prazo e a maximização da probabilidade de cumpúr os compromissos atuariais.

8.5 Plano de Contingência

Em câso de descumprimento dos limites e requisitos previstos na Resolução de

3922/2010, nesta Políüca de lnvestimentos e nos demais nomaüvos vinculados ao

processo de investimento, deverão se! executados, imediatamente, os tramites

necessários para o reenquadramento e, quando for o caso, elaborado "Relatódo de

ContiÍgência" com os motivos do desenquadramento, as medidas necessririas e prazo

paxa execução.
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I]m cr3os de excessive erposiçio a riscos ou de potenciais perdas de

recütsos por moÍivos macroeconômicos ou específicos, será cotrvocada

iú€diâtamente reuniâo do Comitê de IrvestiE€nto p&m expor os fato§, apreciar o§

cenários e definir estratégias.

9, Disposições Gerais

Justificadamente, a politica anual de investimentos poderá ser revista no curso

de sua execução, com vistas a adequação ao mercado ou a Dova rcsolução.

A Potitica Anual de Inveíimentos dos recusos próprios do IPPASSO e suas

revisões deverão s€Í aprovadas pelo Conselho DelibeÍativo do IPPASSO, órgeo

superior de supervisão e deliberação, antes de sua implementação efetiva.

As irformações contidas na política anual de investimentos e suas reüsôes

deverão ser disponibilizadas pelos responsáveis pela gestão do IPPASSO aos seus

segurados e pensionistas, no prazo máximo de trinta dias, contados da data de sua

aprovação observados os critédos estabelecidos pelo Secretiria da Preüdência Social
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O CONSELHO DELIBERATM DO IPPASSO no uso das atribuiçôes que

lhe são conferidas, toma público que, em sessão realizada em 24 de Novembro de 2020,

com base no aÍ. 4o da Resolução CMN 3.922 de 25 de Novembro de 2010, APROVA

esta POLÍTICA DE INVESTIMENTOS referenle ao EXERCÍCIO DE 2021, conforme

ATA O6DO2O.

Nome do GestoÍ: Eduardo André Lucietto

Ceíilicaçlo: CGRPPS / 2125

Vâlid&de rté: 15 I 03 12021

Gestor e Membros do Comitê dos Recursos Previdenciários

Conselho Deliberativo do

idente do Conselho

r{*1, Itla pu,íJ .d., 1Z*-
Marli Salete Nadal da Silva

Vice Presidente
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