
Limite Resolução % Limite Alocação %
a. Renda Fixa - Art. 7º 100
a.1. Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a" 100 100
a.2. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" 100 100
a.3. Operações Compromissadas - Art. 7º, II 15 5
a.4. FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III 80 80
a.5. FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV 30 30
a.6. Poupança - Art. 7º, V 20 20
a.7. FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI 15 15
a.8. FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a" 5 5
a.9. FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b" 5 5

b. Renda Variável  - Art. 8º 30
b.1. FI Ações Referenciados - Art. 8º, I 30 30
b.2. FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II 20 20
b.3. FI em Ações - Art. 8º, III 15 15
b.4. FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV 5 5
b.5. FI em Participações - fechado - Art. 8º, V 5 5
b.6. FI Imobiliário - cotas negociads em bolsa - Art. 8º, VI 5 5

c. Total 100
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2. Exercício: 2011

As análises quantitativas e qualitativas acerca do desempenho da carteira e dos fundos de investimentos serão efetuadas mensalmente, elaborado relatório que evidencie a evolução dos fundos em carteira, bem como de fundos 
que não estejam no portfólio para fins de compração e tomada de decisão.

Responsável pela Gestão dos Recursos: Eliane Aparecida Ceron Vier   CPF: 596.843.999-87

6. Divulgação/Publicação:   (   )  Meio Eletrônico         ( X ) Impresso

7. RESUMO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS  - RESOLUÇÃO CMN nº 3.922/2010

7. 1.  Alocação dos recursos  
Alocação dos Recursos/Diversificação

15 . Declaração: A Política de Investimentos completa e a documentação que a suporta, encontra-se à disposição dos órgãos de controle e supervisão competentes

Em nosso cenário base, estimamos um ambiente internacional com um pouco mais de volatilidade distribuída ao longo do ano, além de um crescimento mundial menor do que o observado em 2010. Nossa expectativa para a taxa 
de câmbio em 2011 reside em torno de 1,75 reais por dólar para o final do ano, com uma taxa média ao longo do ano de 1,73 reais por dólar. Em 2011, nosso cenário base sinaliza a retomada de um processo de aceleração 
inflacionária. Esperamos um IPCA para o final de 2011 em 5,10%, e um INPC em 5,58%.  Nossas estimativas sinalizam para um ajuste de 1,5% ao longo de 2011, resultando em uma Taxa Selic de 12,25% ao final de 2011. Para 
2011, esperamos um crescimento do Produto Interno Bruto no Brasil de 5,20%. Nosso cenário é baseado nos efeitos derivados do forte crescimento econômico de 2010, o qual por sua vez, foi determinado pelo alto nível de 
investimentos realizado pelas empresas durante o ano anterior e pelo crescimento da demanda final. 

Para o exercício de 2011, o objetivo é que a rentabilidade  dos recursos disponíveis seja no mínimo equivalente a 6% ao ano acrescida da variação do INPC.

Os recursos serão alocados de acordo com os limites acima a fim de alcançar a meta proposta, através de estratégias de curto, médio e longo prazo observando as definições descritas no documento principal acerca do nível de 
risco admitido para os ativos e fundos que formarão o portfólio.

O modelo de gestão adotado é o da gestão própria, portanto, não haverá necessidade de contratação de administrador externo. Entretanto, os gestores dos fundos selecionados, obrigatoriamente, deverão credenciar-se através 
de formulário específico, bem como cumprir com o que estabelece a política de transparência do Instituto.


