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Política de Investimentos 2012 

1. Introdução 

1.1- Atendendo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 3.922, de 25 de novembro de 2010 , o 
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, apresenta sua Política de Investimentos para o 
exercício de 2012 , aprovada por seu órgão superior competente. 

1.2- A elaboração da Política de Investimentos representa u m a formalidade legal que fundamenta e norteia 
todo o processo de tomada de decisão relativo aos investimentos dos recursos do Instituto de Previdência 
Municipal de Ubatuba - IPMU, com vistas a promover a segurança, liquidez e rentabilidade necessária para 
assegurar o equilíbrio entre seus ativos e passivos. 

1.3- Os fundamentos para a elaboração da presente Política de Investimentos estão centrados em critérios 
técnicos de g rande relevância, sendo que a principal a ser adotada para que se trabalhe com parâmetros 
consistentes refere-se à análise do fluxo atuarial, levando-se em consideração as reservas técnicas atuariais 
(ativos) e as reservas matemáticas (passivo) projetadas pelo cálculo atuarial. 

2. Objetivo 

2 . 1 - A Política de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU tem como objetivo 
estabelecer as diretrizes gerais para aplicação dos recursos garant idores dos pagamentos dos segurados e 
beneficiários do regime, visando atingir a Meta Atuarial (variação do INPC - índice Nacional de Preços ao 
Consumidor + 6% a.a) definida para garant i r a manutenção do seu equilíbrio econõmico-f inanceiro e atuarial, 
tendo sempre presentes os princípios da boa governança, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 
transparência. 

2 .2 - A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das 
operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam: 
solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de adminis t ração de grandes volumes de 
recursos e em ativos de baixo risco. 

2 . 3 - A Política de Investimentos deverá proporcionar ao Comité de Investimentos e aos demais órgãos 
envolvidos na gestão dos recursos, uma melhor definição das diretrizes básicas, dos limites de r f s e c ^ q u e serão 
expostos e os çoíijuntos de investimentos. 

Rua Paraná n° 408 - Centro - Ubatuba - São Paulo - Cep. 11 ,680^00 
Fax : (12) 3833-3044/ 3833 4842/3832 2235 - E-mail: financaipmu@uol.COm.br 



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU 
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba 

3. Vigência 

3 . 1 - A presente Política de Investimento será valida para todo o ano de 2012 , podendo ocorrer duran te este 
período, correções e alterações para adequar mudanças na legislação aplicável, ou às mudanças ocorridas no 
mercado financeiro. 

4. Origem dos Recursos 

4 . 1 - Os recursos em moeda corrente do IPMU são originários das contribuições dos servidores ativos, inativos 
e pensionistas, do Ente Federado, das compensações previdenciárias e dos rendimentos de aplicações de 
qualquer natureza, descontadas as despesas administrativas. 

5.- Modelo de Gestão 

5 . 1 - A gestão das aplicações dos recursos financeiros do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba -
IPMU será própria. 

6.- Limites Gerais 

6 . 1 - As aplicações em títulos ou valores mobiliários de emissão de uma mesma pessoa jurídica, de sua 
controladora, de ent idade por ela dircta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer outras 
sociedades sob controle comum, não podem exceder, no seu conjunto, 20% (vinte por cento) dos recursos em 
moeda corrente do IPMU. 

6.2- As aplicações cm cotas de um mesmo fundo de investimento ou fundo de investimento em cotas de 
fundos de investimento a que se referem o art. 7-", inciso III c IV, c art. 8°, não podem exceder a 20% (vinte por 
cento) dos recursos em moeda corrente do IPMU 

6 .3 - O total das aplicações do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento 
deverá representar, no máximo, 2 5 % (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo de 
investimento. 

6 .4- A totalidade das aplicações previstas nos incisos VI e VII do artigo 7o não deverão exceder o limite de 15% 
(quinze por cento), da totalidade das aplicações dos recursos em moeda corrente do IPMU 

6.5- As aplicações previstas no artigo 8°, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da tó 
aplicações dos recursos em moeda corrente do IPMU x - v - Y ^ / jtê^ 
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7.- Diretrizes de Alocação dos Recursos 

7.1. Segmento de Renda Fixa. as aplicações dos recursos do IPMU em ativos de renda fixa poderão ser feitas 
por meio de carteira própria e/ou fundos de investimentos. Os fundos de investimentos abertos, nos quais o 
IPMU viei" a adquir i r cotas, deverão seguir a legislação em vigor. 

7.2- Segmento de Renda Variável: as aplicações dos recursos do IPMU. em ativos de renda variável poderão 
ser feitas por meio de fundos de investimentos referenciados em índice de mercado de ações, constituído sob a 
forma de condomínio aberto. 

8. Metodologia de Gestão da Alocação 

8 . 1 - A definição estratégica da alocação de recursos nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, foram 
feitas com base nas expectativas de retorno de cada segmento de ativos para os próximos 12 (doze) meses, em 
cenários alternativos. 

8.2- Os cenários de investimento foram traçados a partir das perspectivas para o quadro nacional e 
internacional, da análise do panorama político e da visão para a condução da política económica e do 
comportamento das principais variáveis económicas. As premissas serão revisadas periodicamente e serão 
atribuídas probabilidades para a ocorrência de cada um dos cenários. 

8 .3- Para as estratégias de cur to prazo, a análise se concentrou na aversão a risco do IPMU, em eventos 
específicos do quad ro político e nas projeções para inflação, taxa de juros, atividade económica e contas 
externas. A visão de médio prazo procurou dar maior peso ás perspectivas para o crescimento da economia 
brasileira e mundial , para a situação geopolítica global, para a estabilidade do cenário político e para a solidez 
na condução da política económica. 

8.4- A análise do cenário macroeconómico é fundamental para a definição da estratégia de investimento dos 
recursos do IPMU. Dessa forma, o objetivo c os limites de alocação estabelecidos nesta política de 
investimentos foram elaborados tendo em vista as expectativas de inflação, de juros, de crescimento do P1B e 
de câmbio, entre outras variáveis. 

9. Diretrizes pa ra Gestão dos Segmentos 

Segmento de Renda Fixa, IPMU optou por uma gestão com perfil mais conservador, não se expondo a 
de risco, mas também, buscando prémios em relação ao benclwwrkndotãáa para a car tein 
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9.1.2- O "benchmarks" adotado para suas aplicações em renda fixa, é a Meta Atuarial (1NPC + 6% ao ano), 
sendo que a performance mínima aceitável será de 100% da meta atuarial. 

9.1.3.- O IPMU aplicará seus recursos em fundo (quando exigido pela legislação em vigor) que tenha sido 
classificado como baixo risco de crédito pelo menos em 01 (uma) das seguintes agências: 

Agência de Classificação de Risco Rating Mínimo 
Standard&Porrs Br BBB 

Moody's Baa br 
Fitch Atlantic Ratings BBB (bra) 

Austin Rating BBB 
SR Rating br BBB 

9.2 No Segmento de Renda Variável, o IPMU optou por uma gestão com perfil mais conservador, não se 
expondo a altos níveis de risco, mas também, buscando prémios em relação ao benchmavk adotado para a 
carteira. 

9 .2 .1 - Os investimentos no segmento de Renda Variável deverão ser feitos como meta de longo prazo, não se 
admitindo o resgate de quotas q u a n d o o mercado de ações estiver em baixa, salvo para adequação á Legislação 
vigente. 

9.2.2- As aplicações no segmento de Renda Variável deverão ser feitas mediante transferências das aplicações 
existentes no segmento de Renda Fixa ou recursos relativos aos resíduos das contribuições previdenciárias, 
repassadas mensalmente ao IPMU, quando o mercado estiver em baixa. 

10. Limites pa ra Macro-Alocação 

[- Para o exercício de 2012 , os recursos financeiros do IPMU, deverão ser aplicados da 
levando em consideração a posição conservadora e a Avaliação Atuaria 

mte torma, 
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Objetivo de Alocação dos Recursos por Segmento de Aplicação e Carteira 
Alocação dos Recursos Limite Resolução Limite Alocação 

Renda Fixa - artigo 7o 94,50% 
Títulos Tesouro Nacional (artigo 7°. 1, a) 100,00% 35.50% 
Fundo de Investimentos 100% Títulos Tesouro Nacional (artigo 7°. 1. b) 100,00% 29,50% 
Operações Compromissadas (artigo 7°, II) 1 3.00% 0.00% 
Fundo de Investimentos Renda Fixa Referenciados (artigo 7°, III) 80,00% 21.00% 
Fundo de Investimentos Renda Fixa (artigo 7°, IV) 30,00% 0.00% 
Poupança (artigo 7°. V) 20,00% 0,00% 
Fundo de Investimentos Direitos Creditórios Aberto (artigo 7'", VI) 15.00% 3,50% 
Fundo de Investimentos Direitos Creditórios Fechado (artigo 7°, VII, a) 5,00% 0.00% 
Fundo de Investimentos Renda Fixa Crédito Privado (artigo 7°, VII, b) 5,00% 5,00% 

Renda Variável - artigo 8o 5,50% 
Fundo de Investimentos Ações Referenciados (artigo 8 \) 30,00% 4,00% 
Fundo de Investimentos de índices Referenciados cm Ações (artigo 8o, II) 20,00% 0,00% 
Fundo em Ações (artigo 8o. Ill) 1 5,00% 1,50% 
Fundo de Investimentos Mult imercado Aberto (artigo 8°, IV) 5.00% 0,00% 
Fundo de Investimentos em Participação Fechado (artigo 8°, V) 5.00% 0,00% 
Fundo de Investimento Imobiliário (artigo 8o, VI) 5.00% 0,00% 

Total Geral 100,00% 
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11. Diretrizes pa ra seleção dos Fundos de Investimentos 

1 1 . 1 - O Comité de Investimentos, cr iado conforme Decisão Normativa do Conselho de Administração, em 
19/12/2002, com a finalidade de auxil iar na gestão dos recursos financeiros do IPMU, é o órgão responsável 
para tomar decisões sobre a movimentação das aplicações financeiras, obedecendo as diretrizes da Política de 
Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração, 

11.2- O Comité de Investimentos poderá adotar critérios para avaliação e seleção de fundos de investimentos, 
observando as características e perfis de risco de cada categoria do fundo perante a Resolução CMN 3.922/10. 

11 .3 - As decisões do Comité de Investimentos do IPMU quan to às categorias de investimento deverão estar, 
necessariamente, previstas nesta Política de Investimentos c os investimentos serão definidos com base na 
avaliação risco/retorno. 

11 .4- A seleção de um fundo para compor a carteira de investimentos da IPMU passará por duas abordagens. 

11 .4 .1 - Aprovação da instituição gestora 

11.4.2- Avaliação de desempenho do fundo sob analise 

11 .5 - A seleção do(s) gestor(es) será(ão) feita com base nos critérios quanti tat ivos e qualitativos: 

11 .5 .1- Critérios qualitativos 
r Solidez patr imonial da instituição 
> Credibilidade da instituição jun to ao mercado financeiro 
r Experiência na gestão de recursos de terceiros 
> Qualidade, p reparação e experiência dos profissionais 
> Qualidade do a tendimento da área de relacionamento 
> Nível de informações entre a instituição e o IPMU 
> Segregação das atividades (chinese wall) entre o gestor de recursos (asset management) e^a tesouraria 

da instituição financeira 

11.5.2- Critérios quanti tat ivos 
Desempenho dos fundos sob gestão da instituição, na modalidade desejada pelo IPMU em bases de 
retorno ajustado por risco, com performance comprovada (rentabilidade x risco) A l o n g o dos últimos 
6, 12 e 1 8 e 24 meses. 
Total de recursos administrados pela instituição 
Taxa de adminis t ração 
Volume gerido pela instituição 
Ser classificada como conservador e moderado 
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11.6- O IPMU efetuará resgate imediato de fundos que tenham seu regulamento alterado de forma a ficar em 
desacordo com a Política de Investimentos, bem como de qua lquer fundo cuja carteira, embora em 
conformidade, passe a mante r ativos considerados inadequados pelo Comité de Investimentos 

11.7- O número de gestores na carteira de investimentos do IPMU será de no mínimo 0 5 (cinco) e no máximo 
12 (doze), visando a diversificação de ativos. 

11 .8- O número de Fundos de Investimentos da Carteira do IPMU será de no mínimo 10 (dez) e no máximo 
20 (vinte). 

11.9- Será resgatado o investimento de qualquer fundo que, sem que as condições de mercado tenham se 
alterado drasticamente, apresente re torno inferior ao do benchmarkem períodos significativos de acordo com 
as análises da Consultoria especializada ou do Comité de Investimentos. 

11 .10- Deverá ser efetuado resgate de recursos de fundo cujo gestor ou g r u p o financeiro do qual faça parte 
passe a ser considerado como de compor tamento ético duvidoso. Neste caso, os recursos não poderão ser 
transferidos para out ro fundo do mesmo gestor, devendo este ser considerado inapto para gerir recursos da 

1 2 . 1 - Os fundos onde o IPMU mantém seus investimentos serão objeto de avaliação de performance com 
periodicidade trimestral e semestral, com metodologia que considere risco e retorno. 

13. Disposições Gerais 

1 3 . 1 - Ficam vedadas as aplicações de recursos cm depósitos de poupança em instituição financeira. 

13.2- Os resgates dos títulos públicos federais somente poderão ser realizados na época de seu vencimento, 
admitindo-se a negociação e venda parcial ou total dos mesmos antes do vencimento, quando relatório 
circunstanciado demons t ra r vantagens de sua alienação, mediante a aprovação do Conselho de 
Administração. 

13 .3- As aplicações que não estiverem claramente definidas nesse documento, e que estiverem de acordo com 
as diretrizes de investimentos e em conformidade com a legislação aplicável em vigor, deverão ser levadas ao 
Conselho de Administração para sua avaliação e aprovação. 

13.4- A presente Política de Investimentos está sujeira a modificação cm virtude de alterações na legislação 

IPMU. 

12. Avaliação de Desempenho 

r 

c 
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significativas no cenário económico. Em ambos os casos, a adequação será discutida em reunião do Conselho 
de Administração. 

13 .5- As informações relevantes referentes â gestão financeira do IPMU, com destaque para seu desempenho, 
serão disponibilizadas no link do IPMU na internet, acessado por meio da página www.ipmu-ubatuba.com.br . 

13.6- No exercício de 2012 , o IPMU contara com consultoria financeira, para prestação de serviços, visando 
avaliar de forma sistemática a performance, exposição a risco da Carteira de Ativos, bem como avaliar novos 
Fundos para aplicação no mercado. 

13.7- Esta Política de Investimentos foi aprovada pelo Conselho de Administração, na Reunião Ordinária 
realizada nesta data. 

Ubatuba. 20 dc dezembro de 201 1 
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