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Aos 25 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove  (25/01/2019), às 15:30H na Sala de 
Reuniões do PREVIJUNO, à Rua do Cruzeiro, 163/167- Centro de Juazeiro do Norte-ce, 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos e funcionários da arrecadação.  Com 
quórum a reunião extraordinária teve seus trabalhos instalados com os seguintes assuntos em 
pauta: SEGMENTO VALOR APLICADO (em R$) Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS - 

Banco do Brasil 140.582.460,40 56,2% Caixa Econômica Federal 90.765.135,13 36,3% BNB ‐ 
Nordeste 13.132.884,14 5,2% Planner CTVM 5 .775.796,94 2,3% TOTAL do FECHAMENTO DO 
EXERCICIO DE 2018 -  250.256.276,61 100,0%. 
Conforme o gráfico do comportamento mensal da carteira podemos observar que a estratégia 
adotada pelo RPPS em 2018 vinha apresentando resultados satisfatórios, até o mês de abril. A 
partir de maio, o gráfico mostra uma variação muito grande entre o comportamento da carteira 
(forte desvalorização) e a Meta Atuarial (forte aceleração em junho). No 1º semestre, essa 
variabilidade foi ocasionada pela greve dos caminhonheiros, que desvalorizou os índices de longo 
prazo, além de ter pressionado a inflação em junho. No 2º semestre, a variação foi ocasionada 
pelo período eleitoral. Infelizmente, mesmo a carteira apresentando recuperação no 2º semestre, 
esses acontecimentos impediram com que o RPPS cumprisse a Meta Atuarial. Podemos observar 
pelo gráfico no Relatório , que em apenas 6 meses do ano, a carteira bateuou ficou acima da Meta 
Atuarial. Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse 
cumpirmento, chegando a ficar distante por conta de ‐2,13% e conseguiu cumprir a Meta, ficando 
até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 2,05%.Conforme dispõe o §1º, do art. 43 da 
LRF, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas 
separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com 
observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 
3.922/2010. A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de 
expectativa de que no ano subseqüente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas 
Previdenciárias de Benefício á Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta 
Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário. 
Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria 403/08, as reservas previdenciárias 
precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que 
retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O 
valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse 
mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de META 
ATUARIAL. Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram 
alcançara Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo 
Atuarial. A Portaria 403/08, no artigo 9, estabelece que as aplicações financeiras devam observar 
as hipóteses de uma taxa real de Juros máxima de 6% ao ano, ou seja, uma rentabilidade máxima 
de 6,00% a.a, acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preço 
ao Consumidor por Atacado.Assim, a Meta Atuarial ao final de 2018 foi de 9,95% a.a., referente á 
acumulação da Inflação de 3,75% a.a. (IPCA) e mais 6,00% a.a. de rentabilidade. Utilizamos o 
IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a 
Portaria 403/08 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos 
Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo governo federal como o índice 
oficial de inflação do país.Os grupos que causaram maior impacto no IPCA em 2018 foram os 
grupos ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, TRANSPORTES e HABITAÇÃO, sendo ocasionado pelas 
despesas com produtos e serviços. Juntos, eles responderam por 66% do IPCA. Já o grupo que 
apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo VESTUÁRIO, cujo índice representou 1% do 
IPCA.Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimento o 
RPPS rentabilizou no acumulado do ano, 8,85% a.a. Essa rentabilidade de 8,85% a.a. da carteira 
de investimentos foi uma rentabilidade acima do que foi pago pelo mercado, se compararmos com 
o desempenho do indicador CDI, que obteve um rendimento de 6,41% a.a., acumulado no mesmo 
período. Com isso, a Carteira de investimentos alcançou uma rentabilidade de 138,01% do nosso 
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‐ ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT A busca de títulos de renda fixa com adequada 

relação retorno‐risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos 
benefícios, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.A tarefa 
mais árdua para um administrador de um Plano de Benefício Definido (BD), que é o caso dos 
RPPS é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, 
irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o beneficio está previamente 
definido. Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de 
investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado 
por muitos de "Asset Liability Management" (ALM). Os modelos de ALM buscam um casamento 
entre os ativos e os passivos futuros, ou seja, o casamento de fluxos de caixa futuro , no intuito de 
obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de 
investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a 
necessidade de caixa do os próximos anos. Esse tipo de análise é importante para estratégias de 
investimentos á longo prazo, como Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em 
Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou 
até mesmo para os fundos de investimento atrelados á subíndices Anbima. O mercado de renda 
variável possui um alto nível de risco, mas em compensação, quanto maior o risco de suas 
aplicações, maior a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro 
aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de 
segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o mais aconselhável aos POUPADORES, para 
aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo 5 anos. A 
História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem 
mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos positivos do que 
períodos negativos de rentabilidade. Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas 
aplicações como determina a Resolução CMN 3.922/10, os Investimento considerados de Longo 
Prazo, realizados a partir de de 2018, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do 
RPPS, nos próximos 5 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2023 obrigará 
o RPPS a vender sua posição antes da data pré‐estabelecida e o risco de absorvemos um retorno 

menor ou até mesmo prejuízo, torna‐se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de 
benefícios. 
Segundo o Fluxo Atuarial do Plano de Benefícios, contido no DRAA/2018, os Ativos Garantidores 
do RPPS estarão positivos até o ano de 2117. Nesse caso, o RPPS não apresenta risco de 
liquidez à curto prazo (Fundo Previdenciário). Assim, a aplicação em Fundos de Investimento em 
Participações (2018) e Fundo Multimercado (até 2020) pelo RPPS, se fez em consonância com o 
Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, conforme exige a Resolução CMN 4.604/17, não 
agravando os riscos em investimentos dessa magnitude. CONCLUSÃO Para manter o poder de 
compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou‐se que o RPPS 
necessitava de uma rentabilidade mínina de 9,95% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, 
essa meta não foi alcançada em 2018. Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada 

da Carteira”, observou‐se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 8,85% 
a.a., contra 6,41% a.a. do Índice CDI. Em valores monetários, a carteira de investimentos 
conseguiu, de Janeiro á Dezembrode 2018, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias 
de R$ 19.830.301,82, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas 
Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R$ 21.940.735,73, referente a Meta Atuarial. Portanto, 

houve uma redução nominal das Reservas Previdenciárias em ‐1,10%. Ou seja, dos R$ 
250.262.979,58 do patrimônio líquido ao final do ano, nominalmente, esses ativos líquidos 
possuem um valor de R$ 248.152.545,67, devido R$ (2.110.433,91) ser referente á diferença 

entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial. Essa diferença de R$ (‐
2.110.433,91), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de 
contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano 
entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta 
Atuarial).Em 2019, caso não haja nenhuma mudança significativa da massa, provavelmente 
teremos elevação das alíquotas, para a manutenção do poder de compra do patrimônio líquido do 
Instituto Previdenciário, referente à rentabilidade não alcançada. O não cumprimento da Meta 

Atuarial deve‐se ao fato da carteira de investimento possuir uma boa concentração em índices de 



 

Longo Prazo, mais especificamente os subíndices IMA ‐ B, que apresentaram uma forte 
desvalorização no primeiro semestre, por conta da greve dos caminhoneiros e uma pequena 
oscilação no segundo semestre, ocasionada pelo período eleitoral. Apesar disso, no segundo 
semestre a carteira apresentou uma boa recuperação, mas insuficiente para conseguir cumprir a 
Meta Atuarial, conseguindo chegar próximo a Meta. Se levarmos em consideração o rendimento 
médio da poupança de 0,55% a.m em 2017, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo 
período, em 0,24% a.m., observaremosque a inflação passou a ser controlada, sendo superada 
pelo rendimento médio da poupança. Diante da análise dos investimentos, verificamos presente 
em todas as aplicações financeiras, as condições de segurança, rentabilidade, solvência e 
transparência, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010. Em detrimento da alteração da 
Resolução CMN 3.922/2010, em 27 de novembro de 2018, pela Resolução CMN 4.695/2018, que 
introduziu, diversos pontos e critérios relacionados a gestão dos investimentos dos Regimes 
Próprios de Previdência, segue esclarecimentos quanto os principais pontos da nova redação, que 
produziram impactos significativos nas carteiras de investimentos dos RPPS: 1. Disposição sobre 
aplicações de investimento em instituições financeiras bancária, (administradora ou gestora). A 
SPPS publicou uma nota em seu site, relacionando as intuições autorizadas a receber recursos 
dos RPPS (ANEXO 1). Aplicações de investimentos de administrador ou gestor que não 
constarem na presente lista deverão ser resgatadas. 2. Definição de parâmetros e critérios para o 
credenciamento, gestão de investimento e os órgãos e agentes envolvidos nos processos. 3. 
Esclarecimentos e critérios na adoção do PRÓ-GESTÃO, acumulando limites entre segmentos, e 
incluindo novas opções de investimentos, de acordo com o nivelamento alcançando pelo RPPS, 
que aderiu ao programa. 4. Novas opções de investimento, como Fundos de Investimento e 
Fundos em Cotas de Investimentos em Renda Fixa – Dívida Externa, Fundos de Investimentos no 
Exterior e Fundos de Investimentos em Ações – BDR Nível I, todos limitados a um valor individual 
ou global máximo de até 10% do patrimônio Líquido do RPPS. 5. Definição do limite de até 20% 
(vinte por cento) para todos os fundos de investimentos, conforme o art. 13 da resolução CMN 
4.695/2018, independente da composição da carteira do fundo. Por conta disso, no mês de 
fevereiro alguns RPPS deverão readequar sua carteira de investimento, em função da Resolução 
CMN 4.695/2018, que entrou em vigor a partir da sua publicação em 27/11/2018. Os RPPS que 
em decorrência da entrada da nova Resolução, passarem a apresentar aplicações em desacordo 
com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias (26/05/2019), salvo os 
investimentos que envolverem carência no resgate das cotas que poderão aguardar o prazo 
estabelecido em regulamento, conforme art. 21, § 1, da Resolução 4.604/2017. Porém, ficam 
impedidos de efetuar novas aplicações em investimentos que entrarem em desacordo com a nova 
resolução conforme art. 21, § 2 da Resolução 4.604/2017.Foram lidos todos os Relatórios e 
emitidos para publicação o portfolio de Investimentos e APRs e após colocado para apreciação e 
votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, a Presidente deu a reunião por 
encerrada às 17:30H, em 25 de janeiro de 2019. Eu, Daniel Santos Silva, digitei a presente ata, 
para aprovação e sendo aprovada por unanimidade, agora será 
assinada:*****************************************************************************************************
** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


