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RELAT6RIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS 

APLICA<;{>ES FINANCEIRAS SOB GESTAO DO TRIDNFOPREV. 
01/0112015-31/03/2015 

Tendo em vista o dispositivo 10.1 da Politica de Investimentos do 
TRIUNFOPREV, aprovada em 15 de dezembro de 2014. Ainda, em atendimento a 
Portaria 519/20 II do Ministerio Publico Social, o Instituto de Previdencia dos 
Servidores Publicos do Municipio de Triunfo - PE- TRIUNFOPREV apresenta o 
Relat6rio de Investimentos, referente ao primeiro trimestre de 2015 ao Conselho de 
Administrayao, Fiscal e Comite de Investimentos deste Instituto. 

Visando garantir o cumprimento dos compromissos futuros o TRIUNFOPREV 
almeja alcanya.r a meta atuarial, fixada, como sendo a taxa de juros adotada na 
avaliayao atuarial conjugada a urn indice de inflayao. De forma mais s imples, a meta 
atuarial e 0 retorno necessario das aplic~es para garantir 0 pagamento dos beneficios 
aos segurados. Para 2015, a meta definida na Politica de Investimentos, e 5,75% (cinco 
virgula setenta e cinco por cento) acrescido da variayao do INPC (Indice Nacional de 
Preyos ao Consumidor). 

0 TRIUNFOPREV atraves da Lei 1.258/2013 aderiu a segregayao de massas. A 
partir deste momento conta com dois pianos de aposentadorias e pensoes: Plano 
Financeiro e Plano Previdenciario, sendo o segundo estruturado em regime financeiro 
de capitalizayao. 0 plano financeiro, destina-se ao pagamento de beneficios 
previdenciarios aos ingressantes no serviyo publico ate 3l/12/2012, enquanto o plano 
previdenciano, destina-se ao pagamento de beneficios previdencianos aos 
ingressantes no serviyo publico a partir de 01/01/2013. 

Ambos os pianos de beneficios adotam as mesmas aliquotas, previstas pela Lei 
1.236/2012, sendo 11% ( onze por cento) ali quota de contribuiyao normal dos servidores 
ativos, inativos e pensionistas que atingem o teto de remunerayao do regime geral e 
13,99% (treze virgula noventa e nove por cento) contribuiyao normal do ente. 

Devido ao .c.enano econ6mico atual, muitos sao os desafios para atingir o equiJibrio 
financeiro. 0 primeiro trimestre de 2015 foi marcado por urn periodo de instabilidade 
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economica. 0 mes de janeiro caracterizado por intensa pressao inflacioruiria, taxa de 
juro SELIC elevada e baixo crescimento. 0 quadro economico continuou o mesmo em 
fevereiro, com altas hist6ricas da taxa de juro, baixo crescimento do PIB e fortes 
indicios de uma possivel recessao. 

No Ultimo mes do primeiro trimestre de 2015, a situayao se confumou e a 
Organizayao para a Cooperayao e Desenvolvimento Economico (OCDE) reduziu a 
previsao de crescimento da economia brasileira para -0,5% (zero virgula cinco por cento 
negativo ). Este ano, entre onze economias (Estados Unidos da America, China, india, 
Reino Unido, Canada, Japao, ... ) o Brasil e o Unico com a expectativa de resultado 
negativo no Produto Intemo Bruto (PIB). 

1. GESTAO DO CAPITAL DO TRIUNFOPREV 

0 Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Triunfo - PE 
TRJUNFOPREV segue as diretrizes da Politica de Investimentos e Resoluyao CMN 
3.922/2010, investe seus recursos exclusivamente em banco de risco soberano (Banco 
Federal) e/ou em instituivoes devidamente ranqueadas e de primeira linha, que tenbam 
classificayao de risco nao inferior ao soberano. Prezando por seguranya, solvencia, 
rentabilidade, liquidez e transparencia. 

Estrategicamente optou pela diversificayao da carteira, tanto em nivel de ativos 
(renda fixa e variavel) quanto em segmentavao por subclasses (vencimentos diversos, 
indexadores, etc ... ) focada no curto, medio e Iongo prazo para equilibrar as necessidades 
do fluxo de capital ao pagamento de beneficios. Tendo em vista que os recursos 
oriundos dos repasses e contribuiv<>es previdenciarias ja nao sao suficientes para cobrir 
a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do plano financeiro. 

Na busca por atingir a meta atuarial e melhorar a qualidade das decisoes de 
investimentos o TRIUNFOPREV investe sempre em capacitayao e formayao para o 
Conselho de Administrayao, Fiscal, Comite de Investimentos e Direyao Executiva 
Possuf tres membros do Comite de Investimentos e urn membro do Conselho Fiscal 
certificados pela APIMEC (Assoc. dos Analistas e Profissionais de lnvestimento do 
Mercado de Capitais ). Ainda, contratou uma empresa renomada de consul tori a 
financeira: DI BLASI, urn grande suporte no acompanhamento da gestao do capital. 
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2. ADERENCIA AS NORMAS 

0 TRIUNFOPREV conta com aplicayao dos seus recursos, em sua totalidade, no 
Banco do Brasil, alocados em segmentos de renda fixa e variavel, aplicados em diversos 
produtos/fundos de investimento financeiro. A diversificayao do portfolio objetiva a 
melhor combinayao risco/retorno que o cenario economico permite no momento e segue 

as normas da Resoluyao CMN 3.922/2010. Conforme quadro 1, que mostra o 
percentuallimite de alocayao dos recursos e a partir deste percentual o possivelleque de 
diversificayao do portfolio. 

QUADRO 1: Alocayao de recursos dos RPPS conforme Resoluyao 3.922/2010. 

Aloca~ao dos Recursos/Diversifica~ao 
Limite da 

Resolu~iioO/o 

Renda Fixa - Art. 70 
1. Titulos Tesouro Nacional - SEUC - Art. 70, I, "a" ate 100 
2. FI 100% tftulos TN - Art. 70, I, "b" ate 100 
3. Operac;oes Compromissadas- Art. 7o, II ate 15 
4. FI Renda Fixa/Referendados RF- Art. 7o, III ate so 
5. FI de Renda Fixa - Art. 70, IV ate 30 
6. Poupanc;a - Art. 70, V ate 20 
7. FI em Direitos Credit6rios- aberto - Art. 7o, VI ate 15 
S. FI em Oireitos Credit6rios- fechado- Art. 10, VII, "a" ate 5 
9. FI Renda Fixa "Credito Privado"- Art. 70, VII, "b" ate 5 

Renda Variavel - Art. so 
1. FI Ac;oes Referenciados - Art. so, I ate 100% 
2. FI de Indices Referenciados em Ac;oes - Art. so, II ate 20 
3. FI em Ac;oes -Art. so, III ate 15 
4. FI Multimercado • aberto - Art. so, IV ate 5 
5. FI em Participac;oes- fechado - Art. S0, V ate 5 
6. FI Imobiliario - cotas negociadas em bolsa - Art. so, VI ate 5 

100°/o 

3. PORTF6LIO DA CARTEIRA 

0 capital do TRIUNFOPREV, em 31 de maryo de 2015, e R$ 8.400.162,52 (oito 
milhoes, quatrocentos mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 
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sendo aplicado R$ 8.371.163,24 (oito milhoes, trezentos e setenta e urn mil, cento e 
sessenta e tres reais e vinte e quatro centavos) e R$ 28.999,28 (vinte e oito mil, 
novecentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) saldo em conta corrente. 

3.1 DISTRIBUICAO POR SEGMENTO 

Os recursos dos Institutos de Previdencia Social, conforme resoJus;ao CMN 
3.922/2010 podem ser alocados em segmentos de renda fixa, renda variavel e im6veis, 
desde que obedecidos os percentuais da legisl~ao em vigor. 0 capital do Instituto, em 
31 de maryo, esta alocado da seguinte forma: 95,71% (noventa e cinco virgula setenta e 
urn por cento) em renda fixa, 4,29% ( quatro virgula vinte nove por cento) em renda 
variavel e nao possui im6veis. Conforme quadro 2. 

QUADRO 2: Distribuivao de recursos por segmento. 

Mes Renda Fixa Renda Variavel 

Valor(R$) Porcentagem (%) Valor(R$) Porcentagem (%) 

Janeiro 8.057.365,10 95,80 353.192,99 4,20 

Fevereiro 8.141.084,55 95,82 355.032,91 4,18 

Mar~o 8.012.270,66 95,71 358.892,58 4,29 

Fonte: Elaboracao propria. 

3.2 DISTRIBUICAO POR FUNDO 

A composivao da carteira, conta com investimento em sete produtos/fundos. T odos 
no Banco do Brasil, e diferentes indices de referencia. Os fundos IMA-B TP, IMA B 
5+, IRF M1 e IDKA 2 estao incluidos no artigo 7°, inciso I, alinea "b" da resoluyao e 
nao ultrapassam o percentual limite de 100% (cern por cento ), enquanto os fundos 
PERFIL e FLUXO fazem parte do artigo 7°, inciso IV, e nao ultrapassam o limite de 
30% (trinta por cento) e, por fun o fundo MULTIMERCADO, artigo 8°, inciso IV nao 
ultrapassa 5% (cinco por cento ), Conforme tabela 1, abaixo. 
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T ABELA 1: Distribui~ao de recursos por fundo de investimento. 

Capital 
I capital 

COMPOSI~AO DA CARTEIRA % alocado alocado 
alocado (RS) 

% 
BB PREV. IMA-B TP 1.695.171.58 20.51 

BB PREV. RF IMA 85+ 187.022,01 2,26 

BBPREV.RF lFRMl 3.350.995,55 40,54 
74,52 

DB PREV. RF IDKA 2 926.497,63 11,21 

BB PREV. PERFIL 1.186.491,27 13,08 

BB PREV. FLUXO 666.092,62 8,06 
21,14 

BB PREV. MULT. 358.892,58 4,34 4,34 

TOTAL 8.371.163,24 

Capital TRIUNFOPREV 8.371.163,24 
(3110312015) 

Fonte: Elaborayao pr6pria. com base em extratos bancarios. 

GRAFICO 1: Distribui~ao de recursos por fundo de investimento, em percentual. 

Capital investido 
{31/03/2015) 

4% 

2% 

Fonte: Elaborayio pr6pria. com base em extratos bancarios. 

• BB PREV. IMA-B TP 

• BB PREV. RF IMA BS+ I 

• BB PREV. RF IFR Ml 

• BB PREV. RF IDKA 2 

• BB PREV. PERFIL 

BB PREY. FLUXO 

BB PREV. MULT. 

0 grafico 1 elucida os principais resultados da tabela 1, ao mostrar em termos 
percentuais aproximados, os recursos apJicados e evidenciar que nenhum dos fundos de 
investimento ultrapassam os percentuais permitidos peJa resolu~o. Estando, desta 
forma, enquadrados. 
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4. COMPENSA(:AO PREVIDENCIARIA 

A compensayao previdenciaria tern como objetivo, operacionalizar a compensayao 

entre o Regime Geral (RGPS) e os Regimes Pr6prios de Previdencia Social (RPPS) dos 
Servidores Publicos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios nos 
casos de contagem reciproca de tempo de contribuiyao para efeito de aposentadorias e 
pensoes, visando atender a Lei N° 9.796/ 1999 e regulamentayoes posteriores. Para tanto 
se faz necessario assinatura de convenio, cadastro no MP AS - Ministerio da Previdencia 
e Assistencia Social e acesso ao sistema de compensayao. 

Em busca de melhores resultados na compensayao entre oRO (regime original) e 
RI (regime instituidor) o TRIUNFOPREV contratou a empresa ASSESCONT -
Assessoria e Consultoria Contabil, de Cust6dia/PE, especializada em compensayao 

previdenciaria e em 2015 (ate 31/03/2015), recebeu do RGPS, por meio de 
compensayao, o valor total de R$ 19.598,68 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito 
reais e sessenta e oito centavos) atraves de credito bancario. 

5. GESTAO DE RISCOS 

No mercado financeiro, risco pode ser entendido como probabilidade de alguma 
incerteza afetar diretamente as operay(jes de mercado. Do capital investido nao 
proporcionar o resultado esperado, podendo haver possibilidade de perda de parte, todo 
ou de montante superior ao valor originalmente investido. 0 TRIUNFOPREV prioriza 

sempre a gestao de riscos e busca minimizar os principais riscos: de credito, liquidez e 

mercado. 

Os riscos sao avaliados e monitorados, buscando transparencia e aderencia a 
Politica de Investimentos. A fun de minimizar o risco de credito (relacionado ao nao 
pagamento da contraparte ), o TRruNFOPREV, optou por aplicar seus recursos no 
Banco do Brasil, que possui notas de rating, em 2014, compativel com outras 
instituiyOes, como Caixa Economica Federal. Conforme quadros a segu.ir: 

lnstituto de Previdencia dos Servidores PUblicos do Municipio de Triunfo 
Av. Jose Verissimo dos Santos, 247, Guanabara- Triunfo PE - CEP 56870-000 

Telefone (87) 3846-1667 
CNPJ 04783.285/0001-35 E-maiJ : triunfoprev@gmail.com I triunfoprev@bol.com.br 

6 



'IRIUNtO PREV 

- Ratings Banco do Brasil: 
2010 2011 2012 2013 2014 

StMdlrd & POOf's 

Moeda l.Dcal-~Pram 888- B88 B88 888 888-

Moeda ~-Longo Pl&ill 888- 888 888 888 888-

lloodf• 

F~ Finarceira C+ C+ C- C- C-

Uoecla Estr~ta - 0'-'da de LOIVO Ptalt) Baa2 Baa1 Baa1 Bal2 Baa2 

Moeda Eslrat'IJeita - Oep6slms c1e torvo Pram 8113 8a&2 Bu2 8al2 8112 

Moeda Local-DepOsitos de Lorgo Pral.o A2 A2 A3 Baa2 Baa2 

fldl RJIIn9s 

Uoedl Local- torvo Prazo 888- 888 988 888 888 

Moeda EstraqJeira - Longo Pram 888- 888 BBB B88 B88 

Fonte: http://www.bb.com.br 

- Ratings Caixa Economica Federal 

Fitch Moody's S&P 

BBB Baa2 BBB-

Fonte: http://www.caixa.gov.br/site/english/financial-informationiPaginas/default.3SJ>x 

No que diz respeito ao risco de liquidez (a incapacidade de desembolso financeiro 
por falta de recursos disponiveis, conhecido como risco de fluxo de caixa) a aplica~ao 
de recursos esta principalmente focada em titulos publicos federais, com vencimentos 
diversos. Alem disso, preocupa-se em investir, tambem, em fundos com ciclo de resgate 
DO, para que nao haja transtomos no momento da necessidade de capital para 
pagamento dos beneficiarios e despesas adrninistrativas da institui~ao. 

0 TRIUNFOPREV , possui urn portfOlio bern diversificado, com recursos em 
segmentos (renda fixa e renda variavel) e subclasses de segmentos diferentes, para 
garantir urn menor risco de mercado (associ ado a flutua~o dos pre~os de ativos ou 
passivos das institui~<>es). Possui carteiras com os indices: IMA (prefixados- IR.F-M, 
indexados ao IPCA - IMA-B), IDKA e SELIC/CD!. Portanto, a gestao de risco da 
Institui~o e foco de aten~ especial na gestao do capital do TRIUNFOPREV. 
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6. RENTABILIDADE x META ATUARIAL 

No primeiro trimestre de 2015, o pais vivenciou urn cenano politico e economico 
de incertezas, o que afetou diretamente os investimentos. Duas altas de juros hist6ricas, 
decididas pelo COPOM (Comite de Politica Monetaria) , em reuni<>es ordinarias, janeiro 
e mar~. Tornando os produtos e servii(OS mais caros. Com tudo isso, espera-se urn ano 
com forte volatilidade para os investimentos. 

QUADRO 3: Rentabilidade trimestral dos investimentos. 
RENTABILID RENTABILID RENTABILID RENTABILID 

FUND OS ADE ADE ADE ADE 
MESR$ 3 MESES R$ ANOR$ MEs% 

BB PREV IRF-MI 29.417,90 81.898,14 81.898,14 0,89 

BB PREV RF FLUXO 5.390,68 16.058,52 16.058,52 0,97 

BB PREV RF PERFIL 13.977,21 41.657,52 41.657,52 1,04 

BB PREV IDKA 2 8.672,98 36.892,63 36.892,63 0,94 

BBPREVIMAB 5 652,62 53.535,87 53.535,87 -u,3" 

BB PREV IMA-B 5+ -1.969,81 5.074,04 5.074,04 -1,04 

BBPREV 
3.S59,67 8.476,62 8.476,62 1,09 

MUL TIMERCADO 

CARTEIRA TOTAL 53.696,01 243.593,34 243.593,34 0,64 

Fonte: Dt Blast Investtmentos 

0 quadro 3 mostra que os rendimentos em marl(o, foram os piores do 1° trimestre 
de 2015. Mas, que a rentabilidade acurnulada Ganeiro, fevereiro, maryo) ainda e 
positiva. Em janeiro o rendimento da carteira foi de R$ 128.500,96 ( cento e vinte e oito 
mil, quinhentos reais e noventa e seis centavos), fevereiro R$ 61.396,37 (sessenta e urn 
mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) e mar~o R$ 53.696,01 
( cinquenta e tres mil, seiscentos e noventa e seis reais e urn centavo). 
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Em janeiro os fundos lMA ainda estavam favoraveis, conforme acontecia em 
dezembro 2014, e foi possivel atingir 88,23% (oitenta e oito virgula vinte e tres por 
cento) da meta atuarial, porem nos meses seguintes de fevereiro e mar~o os 
rendimentos se mostraram timidos e nao acompanharam o patamar de rendimento de 
janeiro. Conforrne tabela e grafico 2, abaixo, extraidos do relat6rio de 
acompanhamento disponibilizado pela empresa de consultoria financeira DIBLASI. 

TABELA 2: Rentabilidade x Meta Atuarial 

Mes 

Janeiro 

Fevereiro 

Mar~o 

Rentabilidade da 
Carteira 

1,54 

0,73 

0,64 

Fonte: Di Blasi Investimentos 

Meta Atuarial 

1,75 

1,73 

1,81 

% Atingido da 
Meta 

88,23% 

42,45% 

35,45% 

0 grafico 2, em terrnos percentuais, faz uma compar~ao entre a rentabilidade media 
da carteira no referido mes (em vermelho) e a meta atuarial do mesmo periodo (em 
azul). Complementando o exposto na tabela 2. 

GRAFICO 2: Rentabilidade x Meta Atuarial, em percentual. 

2 ~------------------------------------------------------
1,8 
1,6 
1,4 
1,2 

1 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

0 

Fonte: Di Blasi Investimentos 
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7. CONSIDERACOES FINAlS 

Em sintese, os investimentos do TRIUNFOPREV, estao enquadrados na Resolu~o 
3.922/2010 do Conselho Monetario Nacional, e seguem as diretrizes da Politica de 
lnvestimentos, aprovada pelo Conselho de Administra~o, Fiscal e Comite de 
Investimentos em reuniao conjunta extraordinaria realizada em 15/12/2014, para o 
exercicio 20 15. 

0 portfolio e diversificado e visa obter a melhor rela~ao risco/retorno que o 
mercado oferece no momento, almeja o cumprimento da meta atuarial, mesmo que de 
forma conservadora e se baseia em ferramentas que visam minimizar os principais 
riscos que envolvem o mercado fmanceiro, conta com auxilio de empresa qualificada e 
membro dos conseJhos capacitados para discutir bern a melhor alocayao dos recursos. 

Vale salientar que, devido as seguidas eleva~oes da taxa de juros, cenario 
economico intemacional ( valoriza~ao do d6lar e, sobretudo desaceler~ao do 
crescimento economico da China) e as frequentes medidas de ajuste fiscal impostas pela 
nova equipe econornica do governo, min.istro do Planejamento - Nelson Barbosa e 
ministro da Fazenda Joaquim Levy, nao e tarefa facil alcan~ar OS indices de 
rentabilidade da meta atuarial. 

Alem disso, sabe-se que o TRIUNFOPREV, especialmente o Plano Financeiro, 
conta com urn nfunero cada vez maior de beneficiarios. Neste trimestre sete 
aposentados, sen do 5 (cinco) professores. Sabe-se ainda, que os recursos oriundos das 
contribui~oes previdenciarias dos ativos ja nao sao suficientes para suprir a folha de 
pagamento dos inativos/pensionistas e que a retirada de recursos para complementar a 
folha, reduz o patrimonio do fundo e consequentemente sua rentabilidade. 

Em suma, a rentabilidade da carteira ainda esta aquem da meta atuarial, mas isso 
nao significa que o rendimento seja negativo, tao pouco que a busca em atingir a meta 
se finda. Este foi s6 o primeiro trimestre e a sugestao da empresa DIBLASI para este 
momento e: "manter a carteira com crescimento positivo e esperar um arrefecimento dos 
Indices injlacionarios, previstos para ocorrer ainda neste primeiro semestre. Assim, a 
alocafiiO dos recursos permanece com o mesmo direcionamento. " 

E o que temos a relatar. 
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Triunfo, 30 de abril de 2015. 

.T~ 
MARIA LUCIA ALVES DE LIMA 

Diretor Presidente 

MIC~S.BARBOSA 
Diretor Administrativo Financeiro 
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