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1.  Introdução 
 
Em cumprimento a Resolução BACEN Nº. 3790/2009 de 24 de setembro de 2009, o 
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, com foco no 
cumprimento de sua meta atuarial, tendo em consideração o cenário econômico 
financeiro nacional e internacional, respeitando os limites e regulamentos vigentes 
assim como  a otimização do retorno de seus investimentos e o propósito de 
assegurar a sustentabilidade do seu regime, vem apresentar por meio desta, a sua 
Política de Investimentos para o exercício de 2010. 
 
 
 
2.  Objetivos 
 
A política de investimento aqui definida, tem o objetivo de estabelecer as diretrizes e 
linhas gerais relativas à gestão dos recursos financeiros do Instituto, proporcionando 
à sua Diretoria Executiva uma melhor definição das diretrizes básicas e limites de 
risco ao qual serão expostos os conjuntos de investimentos garantidores da 
Autarquia, tratando ainda da rentabilidade a ser buscada pelos seus gestores, 
visando a sustentabilidade das suas reservas técnicas, através de uma melhor 
adequação da sua Carteira, consonante com aos ditames legais e estratégia de 
realocação de recursos a vigorar no exercício 2010. 
 
Tendo como meta o alcance de taxa de rentabilidade real para a carteira do RPPS, a 
estratégia de investimento observará a sua diversificação, tanto no nível de classe 
de ativos (renda fixa, renda variável) quanto na segmentação por subclasse de 
ativos, emissor, vencimentos diversos, indexadores etc.; visando, igualmente, a 
maximização da relação risco-retorno do montante total aplicado, buscando 
maximizar o retorno de seus ativos, sempre levando-se em consideração os 
princípios da boa governança, incluindo os fatores de Segurança, Rentabilidade, 
Solvência, Liquidez e Transparência. 
 
O presente instrumento objetiva a adoção de um plano de longo prazo que 
estabeleça diretrizes de preservação e melhoria de seus ativos, por meio de um 
processo de investimento prudente. Desta maneira, o propósito e a meta deste 
instrumento é a de, no período de longo prazo, poder assegurar: 
 
a) o claro entendimento por parte dos seus gestores, entes patrocinadores, 
conselheiros, beneficiários, funcionários e órgãos reguladores, quanto aos objetivos 
e às restrições relativas aos investimentos dos seus ativos; 
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b) um planejamento orientado a identificar e definir claramente suas necessidades e 
seus requisitos, por meio de objetivos de retorno, de tolerância a riscos e de 
restrições de investimentos, objetivando a maximização da rentabilidade dos seus 
ativos, constituindo reservas suficientes para custeio do seu passivo atuarial, 
considerando os já citados fatores de riscos (segurança, solvência e liquidez); 
 
c) o estabelecimento de critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de 
ativos, de gestores e de estratégias empregadas no processo de seleção de seus 
investimentos; 
 
d) o estabelecimento de diretrizes aos gestores, na condução de processos 
administrativos, em conformidade com os objetivos e restrições de investimento;  
 
e) independência do processo de investimento com relação a quaisquer entes 
credenciados, isto é, qualquer gestor que venha a conduzir o processo de 
investimento, terá diretrizes bem definidas e liberdade de escolha quando na 
aplicação do conceito de diversificação e centralização. 
 
Os objetivos de investimento dos recursos dos planos de benefícios a serem 
seguidos pelos gestores, devem ser analisados e modificados quando necessário, 
com a finalidade de manter a segurança financeira dos recursos do Instituto, 
considerando: 
 
a) a preservação de capital; 
b) a legislação pertinente; 
c) a tolerância a riscos; 
d) a taxa esperada de retorno; 
e) a estabilidade; e 
f) os custos de administração, compatíveis com os praticados no mercado. 
 
O Instituto entende que embora seus investimentos estejam sujeitos aos efeitos da 
dinâmica de curto prazo, é conveniente manter o foco dos investimentos a longo 
prazo, visando prevenir revisões auxiliares de sua Política de Investimentos, em 
virtude de movimentos especulativos ou flutuações de mercado de curto prazo.  
 
3.   Política de Transparência: 
 
As informações relevantes referentes à gestão de Investimentos do CAMPREV, com 
destaque para o seu desempenho, serão disponibilizadas na página da internet do 
Instituto, com observância de atualização mínima semestral 
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As informações contidas na Política de Investimentos e suas revisões também serão 
Publicadas na integra via internet, observados os critérios estabelecidos pela  
Resolução BACEN Nº 3.790/09. 
 
4.  Taxa Mínima Atuarial / Índice de Referência: 
 
O CAMPREV, em vista do observado nos parágrafos acima, no que se refere a 
alcançar a taxa de rentabilidade mínima real, tentará atingir uma rentabilidade 
mínima equivalente ao INPC – Índice de Preços ao Consumidor  – divulgado 
mensalmente pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – acrescido 
de uma taxa de juros real de 6% (seis por cento) ao ano. 
 
 

Período de Referência Indexador Taxa de Juros 

01/2010 a 12/2010 INPC 6,00% 

 
 
5.   Desempenho dos Investimentos:  
 
As aplicações dos Fundos do Instituto em 2009, até o mês de outubro, se 
concentraram no segmento de renda fixa, sendo aplicações em Fundos 
Referenciados DI e Fundos compostos por carteiras 100% em Títulos Públicos 
Federais. No entanto, devido a baixa rentabilidade desta carteira de investimentos, 
provocada pela queda da taxa de juros da economia, atrelada ao comportamento e 
oscilações do mercado financeiro, fez-se necessário a realocação das reservas 
técnicas do Instituto, objetivando o atingimento da sua meta atuarial e a aderência à 
nova legislação vigente. 
  
Desta forma, faz-se necessário que para o ano de 2010, o CAMPREV mantenha os 
seus esforços voltados para a buscar sua meta atuarial (INPC + 6%.), obedecendo o 
imperativo da perspectiva de realocações e diversificação dos seus investimentos, 
dentro dos limites imposto da legislação, buscando minimizar os seus riscos e 
maximizar os seus resultados. 
 
 
6. Modelo de Gestão: 
 
Considerando-se que o CAMPREV não realiza operações diretamente no mercado, 
e que a avaliação dos gestores de recursos é obtida pela rentabilidade líquida, em 
relação ao benchmark definido, o CAMPREV optou pelo contratação de gestores de 
recursos, por entender que gestores externos especializados possuem uma 
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estrutura mais adequada para a gestão dos ativos, obtendo assim melhores 
resultados para os seus fundos Financeiro e Previdenciário. Além disso, uma gestão 
própria demandaria um custo maior em estrutura. 
 
A administração dos recursos garantidora do Instituto mantém o seu principio 
indelegável e intransferível a terceiros, no entanto, a gestão discricionária dos seus 
ativos será realizada por intermédio de carteiras administradas ou fundos abertos ou 
fechados que desenvolvam uma administração ativa buscando a superação em 
relação ao seu benchmark. As entidades financeiras contratadas serão 
obrigatoriamente credenciadas junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
devendo ser escolhidas por meio de processo seletivo, onde os critérios adotados 
para sua contratação serão, obrigatoriamente, os abaixo discriminados, sem prejuízo 
de outros que, porventura, venham a ser adotados e/ou preteridos pelo CAMPREV: 
 
 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE GESTORES Peso 
 

Utilização de série temporal para determinar a sensibilidade da 
carteira em relação ao benchmark 

15 

Volume de Recursos Administrados 05 

Índice de retorno/risco (avaliação da rentabilidade compatível com o 
risco a que expõe o investidor) 

20 

Valor do risco (VaR) 10 

Solidez patrimonial da entidade  05 

Rating do Fundo e/ou dos ativos 20 

Benchmark + Prêmio (excesso de retorno acima do benchmark) 10 

Indicador de sucesso (quantas vezes a variação da cota ficou acima 
de seu Benchmark) 

05 

7.  Acompanhamento da Gestão de Ente Credenciado: 
 
Seguindo os preceitos da Resolução BACEN Nº 3.790/09, o acompanhamento da 
gestão dos recursos garantidores será feito por meio de: 
 
a) Relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das 
aplicações, a ser remetido pela entidade credenciada; 
 
b) O CAMPREV avaliará o desempenho das aplicações efetuadas pelas Instituições 
Financeiras com base nos relatórios abaixo descritos: 

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 
Entes Credenciados 

Relatório         Periodicidade 
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Informações detalhadas sobre a rentabilidade das aplicações Mensal 

Risco das aplicações financeiras Bimestral 

Informações detalhadas sobre a macro e a micro alocação de 
recursos entre segmento de aplicações 

Trimestral 

Acompanhamento e aderência da política de investimento Trimestral 

Evolução e classificação de ratings  Semestral 

Analise e cenários de mercado financeiro Trimestral 

Análise da adequação em relação à meta atuarial e Política 
de Investimento 

Trimestral 

 
A Diretoria executiva do CAMPREV poderá, mediante aprovação de seu Conselho 
de Previdência, contratar um serviço de consultoria de investimentos, especializada 
em análise de riscos para apuração e acompanhamento dos resultados dos 
investimentos do Instituto. Não obstante, mantém-se a obrigação dos Gestores 
contratados o fornecimento das informações e relatórios aqui descritos.  
 
 
 
8. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO: 
 
 8.1 Fundos de Investimento de Renda Fixa, Variável e Imóveis 
 
O Instituto adotará critérios para avaliação e acompanhamento do desempenho dos 
gestores escolhidos, a fim de subsidiar a decisão de substituição desses, exceto 
aqueles de melhor gestão, sendo que o período de avaliação do gestor será de 12 
meses, levando-se em consideração: 
 
a) Os resultados individuais de cada critério relacionado serão comparados entre os 

gestores ativos no mercado, com as mesmas características e, serão graduados 
em ordem decrescente, em uma escala de 10 a 1, a ser constituída;  

b) Para movimentação de recursos, serão observados os critérios de avaliação 
acima descritos, de acordo com a melhor estratégia de alocação, definida pelo 
Instituto; 

c) Caso a rentabilidade dos fundos estejam abaixo do seu benchmark, observando 
as rentabilidades acumuladas nos períodos (trimestral), o Instituto adotará os 
seguintes critérios: 

 
Gestores de Renda Fixa 
 
I – após o primeiro trimestre de não cumprimento de benchmark, o ente gestor será 
notificado pela Diretoria Financeira; 
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II – após o primeiro semestre, resgates poderão ser definidos pela Diretoria 
Executiva. 
 
Gestores de renda variável 
 
I – devido a natureza dinâmica do mercado de ações, os gestores poderão ou não 
serem penalizados com saques, ficando este a critério da Diretoria Executiva do 
CAMPREV, após análise de seu Conselho Fiscal. Fica mantido o critério de notificá-
los quando houver desvios de rentabilidade em relação ao seu benchmark. 
 
II – quando da possibilidade de ocorrer saques dos fundos pelos motivos acima 
expostos, os recursos serão direcionados para o melhor fundo do segmento de 
renda fixa e/ou variável; 
 
III – no caso de encerramento de um fundo pelos motivos expostos, não haverá 
antecipação de processo de seleção. 
 
 
 
 
 
Fundos Multimercados: 
 
I – Os Fundos Multimercados são considerados pertencentes ao segmento de 
Renda Variável, porém apresentam geralmente Benchmark de indicadores de Renda 
Fixa.  
II – O Instituto adotará critérios para avaliação e acompanhamento do desempenho 
destes fundos, através da rentabilidade auferida deste mensalmente, em 
comparação ao Benchmark de outros segmentos, adotados e estabelecidos pelo 
Instituto, de forma a subsidiar a decisão de aportes futuros em consonância com a 
legislação vigente. 
 
 
Segmento de Imóveis: 
 
I – O CAMPREV também adotará critérios para avaliação e acompanhamento deste 
segmento, através de rentabilidade auferida mensalmente em comparação ao 
benchmarck de outros segmentos, levando em consideração as vantagens de 
diversificação de riscos que os investimentos no mercado imobiliário permitem em 
relação a carteira do Instituto como um todo. Os critérios a serem estabelecidos, 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS - CAMPREV 
 

 

 

 

 

9 

deverão respeitar os limites impostos pela Resolução BACEN Nº 3.790/09, onde é 
permitido investimentos através de Fundos de Investimento Imobiliário. 
 
 
9. Processo de Custodia: 

 

Tanto nos fundos abertos ao público e exclusivos, a contratação será feita pelos 
gestores de recursos entre custodiantes regularmente inscritos junto às autoridades. 
 
Nos fundos exclusivos ou carteiras administradas, o custodiante será selecionado 
pelo gestor contratado, por critério de avaliação fiduciária. 
 
Assim, todos os ativos serão regularmente custodiados, no âmbito das operações 
dos próprios gestores. 
 
 
 
 
 
10. Estratégia de Alocação de Recursos: 
 
10.1 Segmentos de Aplicação: 
 
A alocação de recursos da Entidade obedecerá às determinações emanadas da 
Resolução BACEN nº 3.790/09, definidas abaixo: 
1 Segmento de Renda Fixa 
2 Segmento de Renda Variável 
3 Segmento de Imóveis 

 
10.2  Objetivos da alocação de recursos 
 
O principal objetivo da alocação de recursos pelos segmentos acima mencionados é 
o de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial entre os 
ativos administrados e as correspondentes obrigações passivas e outras 
obrigações, considerados aspectos como o grau de maturidade e o montante dos 
recursos. 
 
 
11. Faixas de Alocação de Recursos:  
 
11.1  Segmento de Renda Fixa: 
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As aplicações dos recursos do Instituto em ativos de renda fixa deverão ser feitas, 
preferencialmente, por intermédio de fundos de investimentos. Os fundos de 
investimento serão selecionados dentre os referenciados em indicadores de 
desempenho, observando o perfil dos mesmos. As aplicações nesse segmento 
deverão seguir os limites abaixo elencados, estando estes em consonância com a 
Resolução BACEN N° 3.790/09: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE APLICAÇÃO 
Renda Fixa 

Ativo 
Limite 
Máximo 

Limite Res. 
3.790/09 

Limite no PL 
de cada FI 

Títulos Públicos Federais 
100% 100% 

100% 

FI exclusivo TPF 20% 

Operações Compromissadas 15% 15% 20% 

FI Referenciado Renda Fixa** 
80% 80% 

20% 

FI/FIC Previdenciário** 25% 

Poupança com Rating de 
Baixo Risco de Crédito 

20% 20% 20% 

FI de Renda Fixa** 30% 30% 20% 

FIDCs aberto com Rating de 
Baixo Risco de Crédito 

15% 15% 20% 

FIDC fechado com Rating de 
Baixo Risco de Crédito* 

              
5% 

              
5% 

20% 

*cumulativo com o Limite de 15% para FIDCs abertos. 
**As aplicações em fundos de investimento abertos e referenciados em indicadores de 
desempenho de renda fixa subordinam-se a que o regulamento do fundo determine que os 
títulos privados que compõem suas carteiras sejam considerados de baixo risco de crédito e 
estejam limitados a 30% (trinta por cento) da composição da carteira do fundo. Com exceção 
dos casos previstos no parágrafo 3º do Art. 6º da Res. BACEN 3.790/2009. 
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12.2  Segmento de Renda Variável 
 
As aplicações nesse segmento deverão seguir os limites abaixo elencados: 
 
 

LIMITES DE APLICAÇÃO 
Renda Variável 

Ativo 
Limite 
Máximo 

Limite Res. 
3.790/09 

Limite no PL de 
cada FI 

Renda Variável Total 30% 30% - 

FI/FIC Previdenciário Ações 30% 30% 25% 

FI referenciado em Índices de 
Ações 

20% 
20% 20% 

FI em Ações 15% 15% 20% 

FI Multimercado* 05% 05% 20% 

FI em Participações* 05% 05% 20% 

FI Imobiliário 05% 05% 20% 
*cumulativo com o Limite de 20% para FI referenciado em Índice de Ações. 

 
 
13.  Metodologia de Gestão de Alocação 
 
Como forma de cumprir a Política de Investimentos no que tange especificamente à 
alocação dos recursos garantidores da Entidade, o Instituto definirá estratégia de 
ações que leve em consideração os seguintes aspectos: 
a) Projeções do fluxo de caixa; 
b) Tendências e comportamento das taxas de juros; 
c) Perspectivas do mercado de renda fixa e variável; 
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d) Cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo; e 
e) Níveis de exposição ao risco dos ativos.  
 
 
14.  Diretrizes para Gestão dos Segmentos 
 
14.1 Metodologias de seleção dos investimentos  
 
As estratégias e carteiras dos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável serão 
definidas periodicamente pelos responsáveis pela gestão dos recursos. 
Todavia, alguns pontos básicos, para ambos os segmentos, podem ser elencados, 
conforme se segue: 
 
a) Os recursos garantidores das reservas técnicas do CAMPREV serão aplicados 
com observância do estabelecido na legislação em vigor, aprovada pelo Conselho 
Monetário Nacional; 
 
b) Respeitados os parâmetros estabelecidos pelo CMN e a política de investimentos 
definida, os recursos serão distribuídos dentro das seguintes categorias de 
aplicação; 
 
c) As aplicações serão segmentadas por categoria de aplicação, com o objetivo de 
conferir eficiência à administração dos recursos, na medida em que a flexibilidade 
conferida pela administração individualizada, permite formar um composto adequado 
ao atendimento dos requisitos de rentabilidade, segurança e liquidez. 
 
d) A performance será medida pela comparação do rendimento de cada segmento, 
com seu respectivo benchmark. 
 
e) O CAMPREV definirá os limites máximos para as aplicações, observados os 
regulamentos legais. 
 
 
15. Gerenciamento de Riscos:  
 
Para avaliação dos riscos da carteira de investimentos será adotada a metodologia 
de gerenciamento de risco (VaR), que mede o potencial de perda máxima de uma 
carteira, dado um horizonte de tempo e uma probabilidade desta ocorrencia. 
 
15.1   Risco da carteira:  
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Para cálculo dos parâmetros de risco dos Fundos de Investimento (FI’s) serão 
utilizados dois tipos de modelos para avaliação de riscos do mercado: o VaR e o 
Stress, sendo que o primeiro reflete o “risco cotidiano” e o segundo “risco em 
situação de crise”. 
 
 
 
 

RISCO DE CARTEIRA 

Risco Cotidiano VaR histórico não paramétrico (perda potencial para 1 dia 
com um nível de confiança de 95%). 

Risco Situação de 
Crise 

Stress Test - período de quebra dos padrões históricos. 

 
 

15.2 Risco de Crédito: 
 
O risco de crédito caracteriza-se pela possibilidade de inadimplência das 
contrapartes, em operações realizadas com o veículo de investimento considerado 
(fundos de investimentos, carteira administrada, carteira própria, etc.) ou dos 
emissores de títulos e valores mobiliários integrantes do veículo de investimento, 
podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante das 
operações contratadas e não liquidadas, assim como dos rendimentos e/ou do valor 
do principal dos títulos e valores mobiliários.  
 
Segundo a Resolução BACEN  Nº 3.790/09, toda entidade deve estabelecer, com 
base em agências classificadoras de risco de crédito em funcionamento no País, 
quais são os ratings considerados por ela, como de baixo risco. 
 
A Política de Investimento do CAMPREV observará o risco de crédito não bancário e 
o risco de crédito bancário (instituições financeiras), sempre respeitando os limites e 
as restrições legais.  
 
Fica estabelecido que a carteira do Instituto deverá ser fundamentada em ratings 
estabelecidos pelas seguintes agências: 
 
 
 

Agências Classificadoras de Rating 

Standard & Poor’s Moody’s Fitch Ratings 

Atlantic Ratings Austin Ratings LF Ratings 
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SR Ratings   

 
Durante a vigência desta Política de Investimentos, o Instituto através de seus 
gestores credenciados só adquirirá ou participará de fundos classificados como de 
baixo risco de crédito e que tenham sido avaliados por agências de classificação de 
risco em funcionamento no País. 
 
O Instituto pode restringir ainda mais sua política de risco de crédito, em 
regulamentos e mandatos específicos de veículos de investimentos exclusivos.  
Cabe ressaltar que se duas ou mais agências classificarem o mesmo papel, o 
CAMPREV através de seus entes devidamente credenciados, adotará, para fins de 
classificação de risco, aquela mais conservadora. 
 
Apenas será permitido ao CAMPREV manter títulos não enquadrados nas tabelas 
indicativas de baixo risco de crédito, caso os mesmos já estejam ou encontrem-se 
na iminência de estar em poder destes. 
 
Para o caso de novas aquisições que eventualmente, entre o período da efetivação 
deste instrumento, tenham sofrido redução da sua nota de classificação, porém que 
se conservem ainda como baixo risco de crédito, cabe ao CAMPREV analisar qual 
postura tomar frente à manutenção ou não do referido ativo em sua carteira e/ou dos 
gestores dos fundos de investimentos. 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DE RATINGS 

Agência Ratings de Baixo Risco de Crédito Ratings de 
Médio Risco de 
Crédito 

Ratings de Alto 
Risco de Crédito 

- Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Fitch 
Ratings 

AAA(bra) AA+(bra),
AA(bra) 

A+(bra),
A(bra) 

BBB+(bra), 
BBB(bra) 

BB+(bra), 
BB(bra) 

B(bra), B-(bra) 

SR brAAA brAA- brA- brBBB- BrBB brB, brB- 

Moodys AAA.br Aa3.br A3.br Baa3.br, 
BR-1, Br-2 

Ba3.br B2, B3 

S&P brAAA brAA, brA-
1 

brA-, 
brA-2 

brBBB, brA-
3 

BrBB brB, brB- 

Austin AAA, AA+ AA, AA- A+, A A-,BBB+ BBB, BBB- B, B- 

Atlantic 
Ratings 

AAA, AA+ AA, AA- A+, A A-, BBB+ BBB, BBB- B, B- 
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LF AAA AA A BBB BB / B  C / D 

16.  Auditoria Independente: 
 

O CAMPREV promoverá a contratação de empresa especializada em auditoria 
financeira objetivando o periciamento do processo de gestão de investimento dos 
ativos garantidores do Instituto, visando trazer segurança, transparência e 
legitimidade aos procedimentos demandados 
 
 
17.  Considerações Finais: 
 
A presente Política está sujeita a modificação em virtude de alterações na legislação 
que rege a aplicação de recursos dos Institutos de Previdência ou, em decorrência 
de fatos econômicos relevantes que supervenham. Em ambos os casos, a 
adequação da presente política será discutida em reunião do Conselho de 
Previdência para posterior deliberação, quando couber.  
 
As Instituições Financeiras deverão disponibilizar de acordo com periodicidade 
estabelecida, neste instrumento ou, a qualquer momento mediante solicitação prévia 
da Diretoria Executiva do CAMPREV, as informações abaixo relacionadas, que 
objetivam facilitar o permanente acompanhamento e o controle das atividades 
financeiras, delegadas a entes credenciados junto ao CAMPREV. 
 
a) Posição global das aplicações; 
b) Rentabilidades específicas e agrupadas de cada segmento; 
c) Relatórios de performance e benchmark; 
d) Alterações na legislação em vigor; 
e) Demonstrativos de compra e venda de papéis. 
 
A Política de Investimentos dos recursos do CAMPREV e suas revisões somente 
serão implementadas, após aprovação pelo Conselho Municipal de Previdência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


