RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS
INVESTIMENTOS SOB GESTÃO DO IPMC
Período: 01/07/2017 A 30/09/2017

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba – IPMC apresenta
o Relatório de Investimentos referente ao terceiro trimestre de 2017, atendendo ao
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 busca aplicar os recursos financeiros em operações que privilegiam a
segurança, liquidez e rentabilidade, amparado nas deliberações do Comitê de Investimentos,
cujas decisões são tomadas em reuniões periódicas e 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 do
IPMC para a transparência na gestão dos recursos.

1.0 – CENÁRIO / PRINCIPAIS DESTAQUES
INTERNACIONAL
EUA


Senadores aprovaram uma resolução que permite a inclusão das mudanças
tributárias propostas por Donald Trump no orçamento de 2018.



A vitória do presidente norte-americano no Senado deixará para trás um
importante obstáculo para a reforma tributária defendida por Trump em sua
campanha e com isso, impulsionar a economia dos EUA, principalmente os
setores de construção e industrial.
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CHINA


China cresce 6,8% e Banco Central alerta para risco de colapso de ativos.



O colapso súbito dos preços dos ativos após um longo período de
crescimento - desencadeado por pressões de endividamento ou cambiais.



Os comentários do Presidente do BC chinês repercutem as preocupações
expressas no passado por entidades econômicas internacionais sobre os níveis
relativos da dívida empresarial e das famílias na economia.

EUROPA


União Europeia dá um passo à frente nas negociações do Brexit.



Governo espanhol planeja antecipar as eleições catalãs para janeiro.



UE diz que ‘fará tudo’ para fechar acordo com Mercosul até dezembro.

NACIONAL


Arrecadação sobe acima do IPCA pelo segundo mês seguido e Receita vê
impacto da retomada.



Mercado de trabalho abre 209 mil novas vagas formais no ano, melhor
resultado desde 2014.



Juro deve atravessar ano de eleição na mínima histórica.



Reformas da Previdência e Tributária ainda pendentes.



A Reforma da Previdência parece mais distante. Mesmo que ela seja aprovada,
provavelmente haverá grandes diluições adicionais.



Sinais recentes são compatíveis com aceleração da atividade domestica ao
longo dos próximos trimestres.



Cenário externo tem sido benigno para as economias emergentes.
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2.0 – PATRIMÔNIO
Distribuição
Recursos Previdenciários
Compensação Previdenciária
Imóveis
Taxa de Administração
Depósito Judicial
TOTAL

R$ 1.670.968.701,03
R$ 287.236.186,74
R$ 188.916.000,00
R$ 6.705.781,01
R$ 1.469.215,77
R$ 2.155.295.884,55

Demonstração Gráfica
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Composição – Segmentos

SEGMENTO

%

RENDA FIXA
IMÓVEIS
RENDA VARIÁVEL
DEPÓSITO JUDICIAL
PATRIMÔNIO

90,29%
8,77%
0,88%
0,07%
100%

Demonstração Gráfica
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3.0 – DESINVESTIMENTOS
Desinvestimentos para pagamento da Folha

* Há um descasamento entre o fluxo de caixa e as obrigações pertinentes a folha de
pagamento. Assim, os resgates são efetuados com base na previsão de despesas e, o
excedente após a efetivação dos compromissos com a folha, são devidamente reaplicados.

Aplicação da Lei Municipal nº 15042/17 e do Decreto Municipal nº 1269/2017
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4.0 – INVESTIMENTOS (Data base: 30/09/2017)
4.1 - RENDA FIXA
Recursos por Benchmark
Recursos por Benchmark
IMA’s
CDI
IRFM’s
IDKA
Depósito Judicial

R$
R$ 1.436.181.794,68
R$ 218.759.356,34
R$ 184.631.664,45
R$ 106.439.080,91
R$ 1.469.215,77

%
73,04%
11,12%
9,39%
5,41%
0,07%

Demonstração Gráfica
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Distribuição da Carteira por fundos de investimento Renda Fixa
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Demonstração Gráfica - Retorno Renda Fixa
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Distribuição da Carteira de Títulos Públicos Federais
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Demonstração Gráfica - Distribuição da Carteira de Títulos Públicos Federais

4.2 - RENDA VARIÁVEL
Recursos por Benchmark
Recursos por Benchmark
IBOVESPA
IDIV
IGC
SETORIAL
ICON
VALOR

R$
R$ 8.147.875,59
R$ 3.944.619,80
R$ 2.739.749,38
R$ 1.630.209,39
R$ 1.516.938,33
R$ 919.379,91

%
0,41%
0,20%
0,14%
0,08%
0,08%
0,05%
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Demonstração Gráfica

Distribuição da Carteira por fundos de investimentos
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Demonstração Gráfica - Retorno

4.3 - IMÓVEIS

Obs.: Foram considerados os alugueis até a competência de agosto/2017, tendo em
vista que o seu vencimento foi setembro/2017.
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Rentabilidade dos Imóveis – Posição em 31/08/2017

5.0 – ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO (Data base: 30/09/2017)
Recursos por Instituição
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Demonstração Gráfica dos Recursos por Instituição – Recursos Previdenciários

Demonstração Gráfica dos Recursos por Instituição – Taxa de Administração

14/19

6.0 – POLITICA DE RISCOS

Medidas de Risco



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



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



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



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.



Sharpe - É um indicador que permite avaliar a relação entre o retorno e
o risco de um investimento.
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Indicadores de Risco Fundos Renda Fixa
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Indicadores de Risco Fundos Renda Variável

7.0 - ADERÊNCIA A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS
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8. 0 - RESULTADOS
Rentabilidade da Carteira e Meta Atuarial – %

Rentabilidade da Carteira x Meta Atuarial – Acumulado
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O IPMC no período de janeiro a setembro de 2017 apresentou rentabilidade financeira
na ordem de R$ 227.656.798,75 (Duzentos e vinte e sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis
mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) decorrentes de recursos
previdenciários.
Os recursos da taxa de administração obtiveram, no mesmo período, rentabilidade
financeira na ordem de R$ 154.726,97 (Cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e
seis reais e noventa e sete centavos).
É importante destacar que a Carteira de Investimentos do IPMC apresentou uma
rentabilidade de 10,96, superando significativamente a Meta Atuarial (INPC + 6% ao ano) que,
no período de janeiro a setembro de 2017, marcou 5,77.
9.0 - CONCLUSÃO
Os investimentos financeiros efetuados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Curitiba – IPMC – estão 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 e no cumprimento da Meta Atuarial.
É o que temos a relatar
Curitiba, 08 de novembro 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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