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permanência dos juros baixos por muito tempo. Quanto a questão fiscal o comitê 
enfatizou a necessidade da manutenção da agenda de reformas. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

5. Modelo De Gestão

O FUSEM, nos termos da Resolução 3.922/10 e alterações dada pela Resolução 
nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e posteriores alterações, fará a gestão das 
aplicações de seus recursos por meio próprio ficando com a responsabilidade do 
montante. 

O instituto tem ainda a possibilidade de contratação de empresa de consultoria. 
de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução nº 4 .604. de 19 de outubro de 
2017 e pela Portaria MPS nº 519, com suas alterações, para orientação em relação ao 
seu portfólio, avaliação e emissão de nota técnica correlata aos seus investimentos e 
principais riscos ao qual está exposto. 

Sempre serão considerados aspectos como a preservação do capital, os níveis 
de risco adequados ao perfil do FUSEM, a taxa esperada de retorno, os limites legais 
e operacionais, e a liquidez adequada dos ativos, traçando-se uma estratégia de 
investimentos não só focada no curto e médio prazo, mas principalmente, no longo 
prazo. 

6. Objetivos de Alocação dos Recursos

6.1. Objetivos 

Garantir o equilíbrio de longo prazo entre o ativo e passivo do FUSEM 
obedecendo à meta de: 

► Meta atuarial: 4,94% ao ano+ variação do IPCA, projetada para 2021 
de 3,22% ao ano, totalizando uma meta de rentabilidade anual de 8.16%.

6.2. Justificativa do Indexador 

o índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA índice oficial da inflação
brasileira está a caminhar na trajetória da estabilização e girar em torno da meta 
estipulada pelo CMN em inflação de 4% (centro da meta), com intervalo de tolerância 
de menos um e meio ponto percentual e de mais um e meio ponto percentual, de 
acordo com o§ 2 º do art. 1• do Decreto n• 3.088, de 21 de ju
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1999. 

6.3. Aderência da Política 1�'"' 






















