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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS -2013 

INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta os objetivos e a forma de execução da Política de 

Investimentos do MANAUSPREV — Fundo Único de Previdência do Município de Manaus, 

autarquia criada pela Lei n° 870 de 21 de julho de 2005, regulamentada pelo Decreto n° 8.069, de 

13 de setembro de 2005, CNPJ 07.637.990/0001-12, mantendo personalidade jurídica própria e a 

autonomia administrativa, patrimonial e financeira, tendo por finalidade primordial a execução da 

Política de Previdência dos Servidores Públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência do 

Município de Manaus. 

A referida política de investimentos tem por objetivo estabelecer um plano de gestão para 

os recursos garantidores dos benefícios previdenciários dos servidores públicos do Município de 

Manaus. 

Este documento traça as diretrizes dos investimentos efetuados pelo MANAUSPREV, de 

forma a garantir a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias para garantir os benefícios de 

forma que exista um claro entendimento por parte dos gestores externos, participantes, 

beneficiários, provedores externos de serviços e órgãos reguladores quanto aos objetivos e 

restrições relativas aos investimentos dos ativos do Regime Próprio de Previdência do Município 

de Manaus. 
,-)og  

Esta Política também se constitui em um instrumento de planejamento que obrigue o ' 

MANAUSPREV a identificar e definir claramente suas necessidades e seus requisitos por meio de 

objetivos de retorno, tolerâncias a risco e restrições de investimento. Com  isso, a aplicação de 

recursos da Entidade objetiva a maximização da rentabilidade dos seus ativos para constituir 

reservas suficientes para pagamento do seu passivo atuarial, considerando os fatores de risco, 

segurança, solvência e liquidez. 
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- Regime Próprio de Previdência Social: 

ManausPrev — Fundo Único de Previdência do Município de Manaus 

Município: Manaus 

Estado: Amazonas 

1.1 — CNPJ do RPPS: 

07.637.990/0001-12 (exclusivo para entidade gestora) 

. 
2 Exercido 

Essa Política de Investimentos foi elaborada para o exercício do ano de 2013. 

-  Responsável pela Política de Investiméntoi  

Nome Edson Fernandes Junior 

CPF: 242.572.572-53 

4- Orgão superior Competente e data da ata de aprovação: 

Esta Política de Investimentos foi aprovada nos seguintes órgãos: 

Em reunião do Conselho Municipal de Previdência — CMP do MANAUSPREV em 

Em reunião do Conselho Diretor — CODIR do MANAUSPREV em 

Em reunião do Conselho Fiscal — COFIS do MANAUSPREV em 

5. Meta de Rentabilidade dos Investimentos: 

A meta atuarial, definida em conselho, será mantida: IPCA + 6,00% a.a 
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Divulgação da politica aos participantes: 

A divulgação da política aos participantes foi feita através de reunião do Conselho Municipal de 

Previdência. 

Alocação dos recursos 

Limites da Política de Investimentos. 

Segmentos 

1. Renda Fixa 

1.1 Títulos de emissão do Tesouro Nacional , registrados no SELIC 

Fundos de Investimento cujas carteiras exclusivas de títulos públicos 

	

1.2 	, cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar 
retorno de um dos subindices do IMA ou IDkA , com exceção de 

qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia. 

	

1.3 
	Operações compromissadas, !astreadas exclusivamente por títulos 

de emissão do Tesouro Nacional, registrados no SELIC 

Fundos referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa 

,constituidos sob a forma de condomínio aberto e cuja política de 

	

1.4 	investimento assuma o compromisso de buscar retorno de um dos 
subindices do IMA ou IDkA , com exceção de qualquer suindice 

atrelado à taxa de juros de um dia. 

Fundos delnvestimento classificados como renda fixa ou como 

	

1.5 	referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, 

constituídos sob a forma de condomínio aberto. 
Depósitos de poupança em instituição financeiro considerada como 

de baixo risco de crédito pelos responsáveis pela gestão de recursos 
1.6 do RPPS, com base, dentre outros critérios, em classificação 

efetuada por agência classificadora de risco em funcionamento no 

Pais. 
FIDC - Fundos de Direitos Creditórios , constituidos sob a forma de 

1.7 
condomínio aberto 

18 
FIDC - Fundos de Direitos Creditórios , constituidos sob a forma de 

condomínio fechado 

1.9 	Fl Renda Fixa Crédito Privado"- Art. 72, VII, "b" 

Limites segundo a 
Resolucão CMN 

3.922 

Alocação 
Estratégica 

Margem de Alocação 

Limite 	Limite 
Inferior 	Superior 

lç5k 

75% 

100% 5% 0% 50% 

100% 0% 0% 80% 

15% 0% 0% 15% 

80% 50% 30% 80% 

30% 0% 0% 30% 

20% 0% 0% 20% 

15% 10% 5% 15% 

5% 5% 0% 5% 

5% 5% 0% 5% 
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2. Renda Variável 

Fundos de Investimento em ações, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto e classificados como referenciados que 

2.1 	identifiquem em sua denominação e em sua politica de 

investimento indicador de desempenho vinculado ao Índice 

lbovespa, IBrX e IbrX-50. 

Fundos índices referenciados em ações, negociadas em bolsa de 

	

2.2 	valores, admitindo-se exclusivamente os índices lbovespa IBrX e 

IBeX-50 
Fundos de Investimento em ações, constituídos sob a forma de 

condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem 

	

2.3 	que as cotas de fundos índices referenciados em ações que 

compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices lbovespa, 

IBrX e IbrX-50. 

Fundos de Investimento classificados como multimercado, 

constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos 

derterminem tratar-se de fundos sem alavancagem. 

Fundos de Investimento em participações, constituídos sob a forma 

de condomínio fechado. 
Fundos de Investimento imobiliário, com cotas negociadas na bolsa 

2.6 de valores. 

30% 

30% 10% 0% 30% 

20% 5% 0% 20% 

15% 0% 0% 15% 

5% 5% 3% 5% 

5% 5% 3% 5% 

5% 5% 0% 5% 

2.4 

2.5 

* As aplicações do segmento de renda variável cumulativamente, limitar-se-ão a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente 

do regime próprio de previdência social. 
* "margem de alocação"corresponde ao intervalo, definido pela MANAUSPREV, de alocaçao tática de recursos de cada segmento. Deve-se sempre observar 

o limiite mínimo de cada segmento. 

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA 

Alocação estratégica significa o referencial de longo prazo (acima de 5 anos) para a gestão de 

investimentos. 

Leva em conta a estrutura da massa de participantes do Plano e visa proporcionar rentabilidade 

compatível com as metas estabelecidas, sem incorrer em risco excessivo. 

É a alocação que deve ser mantida caso não haja convicção em relação ao desempenho 
diferenciado de uma classe de ativos em particular em um dado momento, e da qual não se deve 

divergir significativamente sem justificativas. 

ALOCAÇÃO TÁTICA 

Diferentemente da alocação estratégica, a alocação tática é focada no curto (até 1 ano) e no médio 
(entre 1 e 5 anos) prazos e seu objetivo é maximizar a rentabilidade da Carteira de Investimentos. 

O MANAUSPREV deverá tomar decisões de alocação tática em consonância com cenários de curto e 
médio prazo, bem como diante da possibilidade de ocorrência de eventos não previstos na alocação 
estratégica que venham a se manifestar futuramente. 

Por exemplo, pode-se modificar a alocação para aproveitar oportunidades de mercado (que devem estar 
consubstanciadas nos cenários de curto e médio prazo). Nesse caso, o MANAUSPREV deverá avaliar o 
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retorno potencial e os riscos dessas alocações táticas mediante processo sistemático previamente 
aprovado no Conselho Diretor- CODIR. 

8. Cenário macroeconômico e análise setorial para investimentos 

Cenário 

Espera-se que 2013 continue sendo marcado pela volatilidade nos mercados e pelo baixo 
crescimento da economia mundial. 

Os possíveis fatores que justificam esta leitura são acontecimentos que poderão impactar na 
economia no ano de 2013 como o possível agravamento da crise de dívida na Europa, aumentos 
de impostos e cortes de gastos nos Estados Unidos que podem empurrar a maior economia do 
mundo para uma recessão, uma desaceleração continuada da economia da China, crescimento 
menor das economias emergentes e até mesmo um confronto militar no Irã. 

De concreto, até a elaboração desta Política de Investimentos, é que a taxa de desemprego e o 
fraco dinamismo econômico na Europa preocupam muito. Segundo a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na zona do euro a taxa de desocupação 
manterá uma tendência de alta podendo atingir o valor recorde de 11% em 2013. Em maio desse 
ano quase 50 milhões de pessoas estavam no desemprego nos países membros da OCDE. A 
economia da Espanha deve "encolher" em torno de 0,5% aprofundando a recessão para o ano de 
2013. Igual situação viverá a economia alemã, com previsão de encolhimento girando em torno de 
0,4%. O crescimento francês não deverá ultrapassar 1,3%. 

Desanimador também é o prognóstico feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2013 
apontando que a economia da zona do euro deverá ter um modesto crescimento de 0,7%. O 
mesmo Organismo prevê que a economia chinesa vai crescer 8,5%, um número 0,3 ponto 
percentual mais baixo na comparação com o prognóstico anterior. O Fundo projeta para a índia um 
crescimento de 6,1% (2012) e, para 2013, de 6,5%. As expectativas para a Rússia ficaram 
praticamente inalteradas, com previsão de um crescimento em torno de 4% para este ano e 
também para 2013. 

O Fundo espera que a economia mundial apresente um crescimento de 3,9% no próximo ano. No 
caso da economia brasileira, o FMI destaca que nosso crescimento encerrará 2012 com uma taxa 
de 2,5% e de 4,6%, em 2013. O pessimismo econômico em escala mundial é corroborado pelo 
relatório "World Economic Outiook". De acordo com esse estudo, a economia dos Estados Unidos 
deve encerrar 2012 com um crescimento de modestos 2%, com uma pequena recuperação para 
2013 (2,3%). 

Se tratando da Economia Brasileira, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta 
crescimento de 4% para a economia brasileira em 2013. A informação consta do Informe 
Conjuntural, divulgado pela entidade que trabalha com expansão de 0,9% para o Produto Interno 
Bruto (PIB) em 2012, dado revisado de uma estimativa anterior de 1,5%. 
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A projeção para o PIB da indústria no próximo ano é de 4,1%, após esperada retração de 0,6% 
neste ano. 

Para a inflação, o índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) projetado é de 5,5%, mesma 
variação esperada para 2012, lembrando que este índice compõe a meta atuarial deste 
Manausprev. No Boletim Focus, a mediana dos economistas consultados pelo Banco Central (BC) 
trabalha com inflação em 5,4% no ano que vem. 

O cenário para 2013 considera a continuidade da crise na Europa e nos Estados Unidos, sem 
grandes rupturas, mas com processo lento de recuperação. Caso as medidas de estimulo 
adotadas pelo governo brasileiro mostrem efeito, acredita-se que o investimento pode crescer 7% e 
o consumo das famílias outros 3,8%. 

Renda Fixa 

A projeção para a taxa básica de juros em 2013 é de 7,25%, ou seja, estabilidade em comparação 
com a taxa observada agora em 2012. 

Renda Variável 

Depois de três anos de fraco desempenho, a bolsa de valores brasileira ainda esta teoricamente 
barata, um dos indicadores usados por analistas para medir o quão desvalorizada esta a ação de 
uma empresa e o P/L. Trata-se da relação entre o preço dos papeis negociados em bolsa e o lucro 
da empresa dividido pelo numero total de ações. 

9. Objetivos de gestão 

As aplicações financeiras do MANAUSPREV obedecerão integralmente à Resolução CMN 

3.922/2010. 

9.1. Meta de Rentabilidade: 

O objetivo maior da gestão dos investimentos do MANAUSPREV (Meta de Investimentos) 

será a superação do IPCA + 6,00% a.a. (Taxa Mínima Atuarial). 

1. Metas do Segmento de Renda Fixa 
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O MANAUSPREV adotará como parâmetro de comparação da carteira o índice de 
Mercado Anbima. 

2. Metas do Segmento de Renda Variável 

Para as carteiras que compõem o segmento de Renda Variável, o MANAUSPREV adotará as 
seguintes metas: 

Carteira de Ações em Mercado: IBrX-50 e/ou lbovespa; 

Carteira Multimercado: 120% do CDI; 

Carteira de Outros Ativos em Renda Variável: IPCA + 7% 

9.2. Tolerância ao Risco: 

A MANAUSPREV investirá somente em ativos que estejam classificados como de baixo 
risco de crédito, por uma das classificadoras de risco em funcionamento no pais. 

9.3. Custos Administrativos: 

Serão avaliadas alternativas que busquem a diminuição de custos administrativos. 
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Estratégia de formação de preços — investimentos e desinvestimentos 

O início do processo de seleção dos investimentos que farão parte da Carteira de Renda 
Fixa é a atualização Periódica de informações. Isso envolve o acompanhamento de toda a 
legislação referente às RPPS's e ao mercado financeiro, bem como leitura de jornais e periódicos 
especializados, participação em seminários, palestras e cursos direcionados aos profissionais da 
área, reuniões e contatos com consultorias e demais profissionais de mercado, além de utilização 
de sistemas desenvolvidos para atender ás necessidades do setor. Esses recursos têm por 
objetivo fornecer todo o suporte técnico necessário para o acompanhamento dos mercados. 

A segunda etapa do processo inclui a elaboração de um estudo de todas as variáveis 
relevantes para a tomada de decisão (políticas monetária, cambial e fiscal, cenário político, risco 
Brasil, economia internacional, dentre outros). O resultado desse estudo é um relatório 
apresentado mensalmente ao Conselho Diretor do MANAUSPREV abordando a conjuntura 
macroeconômica e as tendências esperadas. A finalidade desse relatório é fornecer subsídios 
para a definição tática, através da avaliação dos possíveis impactos do cenário político-
econômico sobre os mercados de ativos. 

Para orientar as decisões de compra e vendas de ativos, a equipe de investimentos da 
MANAUSPREV estará sempre fundamentada através de: 

Relatórios internos de conjuntura e acompanhamento dos investimentos; 

Relatórios Pesquisa Focus do Banco Central; 

Mercado Secundário de Títulos (Andima) ; 

E principalmente o acompanhamento de carregamento dos ativos pertencentes a carteira , 
permitindo assim a realização de lucros, assim que for identificada uma mudança de 
conjuntura. 

Critérios de contratação — Administração de carteiras de renda fixa e renda variável 

Caso o MANAUSPREV opte por selecionar novos gestores, será realizado processo de 
seleção, aprovado pelo Comitê de Investimentos, que incluirá a definição prévia de instituições a 
serem convidadas, bem como os critérios qualitativos a serem utilizados. Entre estes critérios, 
serão considerados os seguintes aspectos: 



Volume mínimo de recursos administrados; 

Solidez e tradição no mercado; 

Análise de relatórios produzidos para efeito de controle; 

Ferramentas de gestão utilizadas; 

Taxa de administração cobrada; 

Administração dos recursos, seleção dos ativos elegíveis e demais condições deverão 

estar em consonância com a Política de Investimentos. 

12. Testes comparativos e de avaliação para acompanhamento dos resultados dos 
gestores  e a diversificação da gestão externa dos ativos 

O MANAUSPREV promoverá avaliação semestral dos seus gestores externos, considerando 
critérios como: 

Aderência ao benchmark (meta de rentabilidade); 

Volatilidade; 

Fornecimento de relatórios de controle; 

Qualidade no atendimento. 

O resultado da análise determinará a continuidade ou não da aplicação nos gestores avaliados. 

13. Observações 

14. Entidade certificadoraNalidade da certificação 
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ANBID/ CPA-20 - 

15. Declaração de disposição dos docunientos responsável data e assinatura 

Declaramos a posse e disposição da Política de Investimentos completa e documentos 

correspondentes. 

Manaus, de fevereiro de 2013. 
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