RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS SOB GESTÃO DO IPMC
01/10/2016 A 31/12/2016

1 ‐ O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC, apresenta o
Relatório de Investimentos referente ao quarto trimestre de 2016, atendendo ao determinado
no artigo 3º V, da Portaria nº 519 de 2011 do Ministério da Previdência Social e ao dispositivo
10.1 da Política de Investimentos do IPMC.
O Instituto apoiado pelo Comitê de Investimentos, busca aplicar os recursos financeiros em
operações com segurança, liquidez e rentabilidade. Todas as decisões sobre investimentos são
deliberadas em reuniões do Comitê, as quais são devidamente registradas em atas.
Mensalmente é publicado no Portal/IPMC, resumo da posição da Carteira de Investimentos do
Instituto e as APR – Autorização de Aplicação e Resgate, onde constam as informações sobre
as movimentações dos recursos. A divulgação das informações é um importante instrumento
utilizado pela Diretoria para a transparência na gestão dos recursos do Instituto.
Seguindo as diretrizes supracitadas, as aplicações dos recursos financeiros geridos pelo IPMC
foram concentradas em Renda Fixa (98,71%) e em Renda Variável (1,29%).
Destaque‐se que a Meta Atuarial (INPC + 6% ao ano) no ano de 2016 foi de 12,97 e que a
Carteira de Investimentos do IPMC apresentou uma rentabilidade de 17,68, ou seja, um
desempenho de 36% acima da Meta Atuarial.
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1.1 Rentablidade da carteira e meta atuarial – Posição em 31/12/2016

2 – O IPMC ao longo do quarto trimestre de 2016 apresentou rentabilidade financeira na
ordem de R$ 54.862.529,87 (Cinquenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e dois mil,
quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) decorrentes de recursos
previdenciários.
2.1 Os recursos da taxa de administração obtiveram, no mesmo período, rentabilidade
financeira na ordem de R$ 72.762,75 (Setenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e
setenta e cinco centavos).
3 – O saldo em aplicações financeiras dos recursos previdenciários, em 31/12/2016 totalizava a
quantia de R$ 2.062.116.146,40 (Dois bilhões, sessenta e dois milhões, cento e dezesseis mil,
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cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos). Valores já acrescidos das rentabilidades das
aplicações no mercado financeiro, dos valores recebidos de aluguéis, Comprev, Lei 12821/08 e
das contribuições patronais e dos servidores, deduzidas as despesas com folha de pagamento
dos aposentados, pensionistas, auxílio‐doença, salário‐ maternidade e salário‐família.
3.1 O total de recursos da taxa de administração em aplicações financeiras totalizaram, em
31/12/2016, o valor de R$ 342.376,34 (Trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e setenta e
seis reais e trinta e quatro centavos).
4 ‐ Investimentos dos Recursos por Instituição Financeira – Posição de 31/12/2016
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4.1 Recursos Previdenciários
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4.2 Taxa de Administração – Posição de 31/12/2016
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5 – Receitas

6 – Renda Fixa
6.1 Recursos por Benchmark. Posição de 31/12/2016
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6.2‐ Distribuição da Carteira por fundos de investimento – Posição de 31/12/2016
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7 – Renda Variável
7.1 Recursos por Benchmark . Posição de 31/12/2016
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7.2‐ Distribuição da Carteira por fundos de investimentos – Posição de 31/12/2016
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8‐ Distribuição da Carteira por fundos de investimento – Títulos Públicos Federais
‐ Posição em 31/12/2016
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11. Risco



Volatilidade – Mede a variabilidade dos retornos do fundo em relação à sua média.
Está diretamente associada ao risco do ativo.



Beta – Significa a volatilidade do desempenho médio em relação ao benchmark. Se
Beta> 1, a carteira do fundo oscila mais que o benchmark (mais arriscada). Se Beta< 1,
então a carteira do fundo é menos arriscada.



Tracking Error – É a volatilidade do retorno diferencial ao seu benchmark. Quanto mais
elevado, maior o risco de “descolamento”.



Var – Representa a máxima perda esperada no período de um mês, com 95% de grau
de confiança estatística.
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11.1 Renda Fixa
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11.2 Renda Variável

12. Aderência à Política Anual de Investimentos ‐ Posição de 31/12/2016

*Disponibilidades – Recursos entraram no dia 31/12/2016 e não foi possível fazer a aplicação.
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14. Considerações

Os investimentos financeiros efetuados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Curitiba – IPMC ‐ são devidamente enquadrados na Resolução 3922/2010 do
Conselho Monetário Nacional, a qual delimita os limites de alocações dentre as diversas
classes de ativos. As alocações de recursos são feitas de acordo com as diretrizes da Política de
Investimentos, aprovada pelo Conselho de Administração.
Os investimentos dos recursos do IPMC são bem diversificados, buscando segurança e a
melhor rentabilidade. Todo o esforço é concentrado na busca de um melhor desempenho nas
aplicações financeiras do Instituto e no cumprimento da Meta Atuarial.
Considerando o cenário de baixa gradual da inflação; as incertezas quanto a volatilidade dos
ativos; o cenário político nacional e internacional durante o ano de 2016, informamos que as
estratégias adotadas pela equipe de investimentos do IPMC foram voltadas à manutenção da
carteira em indicadores de baixa volatilidade como CDI, IRF‐M1, IMAB e aquisição de Títulos
Públicos Federais, que à época da compra estavam com taxas atrativas e acima da meta
atuarial do Instituto.
Em 2016 a carteira de investimentos do IPMC apresentou um desempenho excelente,
atingindo 17,68% para uma meta atuarial em 12,94%. Isto é, a rentabilidade alcançada pelo
Instituto nesse mesmo ano foi de 36% acima da meta atuarial.
Destaque para rentabilidade no segmento de renda fixa que responde por 98,71% dos
recursos do Instituto.
O segmento de renda variável, que representa 1,29% da carteira de investimentos do IPMC,
também apresentou uma ótima rentabilidade. A valorização do Ibovespa em 2016 foi de
38,9%, após três anos de queda.
Como demonstrado no quadro a seguir, 2016 foi um ano excepcional para o mercado
financeiro, notadamente para os investidores, puxado pela valorização dos Títulos do Tesouro
Nacional (Tesouro IPCA) com taxas acima da inflação e em um cenário de queda de juros Selic,
o resultado foi a ótima rentabilidade apresentada.

14/15

Fonte: http://minhaseconomias.com.br/blog/investimentos/melhores‐investimentos‐2016 acesso em 15fev2017

É o que temos a relatar
Curitiba, 14 de março de 2017.

Sandra Maria S. Escobar
Contadora ‐ IPMC
CPA 10 – ANBIMA

Luiz Carlos da Silva
Diretor Administrativo Financeiro ‐ IPMC
ICSS –Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social
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