
15/10/2019 Plataforma SIRU

https://siru.com.br/plataforma/Usuarios/panoramas.aspx#modalPanorama 1/2

respeitados os limites das políticas de investimento e as exigências

da nova resolução editada pelo CMN, é oportuna a avaliação de

aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco de

crédito (FIDC e FI Crédito Privado, por exemplo).

Quanto à renda variável, recomendamos uma exposição máxima de

30%, por conta da melhora do ambiente econômico neste ano, que

já se refle em um melhor comportamento dos lucros das empresas

e, portanto, da Bolsa de Valores e também pelo fato da importância

do produto como fator de diversificação de portfolio, em um

momento em que as taxas de juros dos títulos públicos não mais

superam a meta atuarial.

Para a alocação em fundos multimercado a nossa sugestão é de

10% dos recursos e de 2,5% a alocação em FII e FIP,

respectivamente, dada a pouca disponibilidade de produtos no

mercado enquadrados para os RPPS. Para o investimento em

ações, a nossa recomendação é de 15% dos recursos, tendo-se em

vista o potencial de crescimento das empresas neste e nos

próximos anos, como já dissemos, em uma conjuntura de baixa

inflação e taxas de juros nas mínimas históricas. Muito embora

ainda esteja no campo das expectativas, a implementação das

reformas estruturais demandadas pelo mercado em muito também

poderão influenciar o comportamento positivo das ações, no

futuro.
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* Aos clientes que investem em FIDC / Crédito Privado / Fundo Debênture, utilizar como limite

máximo o percentual destinado ao Médio Prazo.

** Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual

superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição de 15% aos Fundos de Ações na proporção desse

excesso.
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