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A  é uma empresa de consultoria de investimentosMOSAICO
registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) com alta
capacidade e experiência dedicadas ao atendimento de todas as
demandas referentes à gestão de recursos para Pessoas Físicas,
Pessoas Jurídicas e RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social).



QUEM SOMOS

Criada em 2012, a  é a Mosaico Consultoria
empresa de consultoria financeira de referência 
quando o assunto é fundo de investimento 
estruturado e fundo de investimento estressado. 

Atuando de forma independente e com uma equipe 
com muitos anos de experiência nos mercados 
financeiros e de capitais, a  Mosaico Consultoria
oferece aos Regimes Próprios de Previdência 
Social – RPPS, uma série de produtos e 
serviços altamente especializados.



INTELIGÊNCIA
Uma combinação de serviços dedicados ao RPPS 
que inclui serviços que auxiliamtomadas de decisão 
baseados em dados, informação e conhecimento, 
eventos exclusivos e um diretório de profissionais 
atuantes no mercado dedicado aos gestores dos 
regimes próprios de previdência.

DECISÕES
inteligentes baseadas em 
dados, informação e conhecimento

Unimos capacidade técnica, amplo conhecimento 
de especialistas em mercado de capitais e mais 
de 10 anos de estudos dos mercados de títulos e 
fundos estruturados para auxiliar seu RPPS a 
alcançar resultados excepcionais com fundos 
estruturados e estressados.

SOB MEDIDA
Dados

Dados históricos passam pela análise de nossos especialistas e compõem uma plataforma robusta, com uma ampla 
gama de informações à disposição, contribuindo para decisões assertivas e proporcionando vantagem competitiva.

Geração de relatórios em formatos pré-definidos com um conjunto de informações resultantes do processo de 
análise da Mosaico Consultoria em atendimento a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º, Incisos 
III e V, com o objetivo de auxiliar nossos clientes no processo de análise de operações já realizadas ou a realizar em 
fundos de investimentos e cotas de fundos de investimento estruturados. Incluindo um conjunto de informações 
sobre os ativos e passivos das operações e destaca as principais informações relacionadas a uma série de 
variáveis consideradas pela Mosaico Consultoria como fundamentais para a análise de risco dos investimentos.

Acesse nosso sistema de gerenciamento da carteira de ativos, trate e consulte dados existentes no banco de dados 
de fundos de investimentos de forma integrada, podendo consultar inclusive os ativos investidos pelo fundo estudado.



NOSSA MISSÃO

Instituir mecanismos eficientes que possam 
diagnosticar a real situação financeira de forma 
a fornecer subsídios nas tomadas de decisões 
quando das aplicações de recursos e da 
formalização dos procedimentos administrativos, 
viabilizando a sustentabilidade da entidade, 
objetivando atingir alta performance em suas 
carteiras de investimentos e ampliar suas
fontes de receitas.

Pery de Oliveira
Sócio-diretor da Mosaico Consultoria



NOSSA VISÃO

Oferecer a melhor opção aos nossos 
clientes sustentada em adequação, 
segurança e rentabilidade. Queremos 
ser vistos e reconhecidos pela nossa 
qualidade na prestação de serviços 
e facilidade nos negócios com
nossos parceiros e clientes.



NOSSOS PRINCÍPIOS

Respeito
Dignidade
Transparência
Lealdade
Legalidade
Responsabilidade
Eficiência
Dinamismo

Qualidade
Justiça
Imparcialidade
Aperfeiçoamento
Diligência
Competência
Eficácia
Parceria



NOSSOS PRINCIPAIS
SERVIÇOS

Consultoria 
Financeira

Análise de
Fundos de

Investimento

Relatório
de Riscos e 

Enquadramento
RPPS

Consultoria 
Pró-Gestão

Treinamentos



A  disponibiliza ainda aos RPPS MOSAICO
clientes um sistema que possibilita gerenciar 
os investimentos de forma eficaz e objetiva, 
com acesso às informações para 
acompanhamento da rentabilidade, riscos
e enquadramento da carteira, além de todos 
os elementos para o cumprimento das obrigações
estipuladas nas Resoluções vigentes, 
bem como as orientações da CVM.

CONSULTORIA
PARA RPPS

A PLATAFORMA



A PLATAFORMA
Prestação de Contas

COMITÊ

CONSELHOS
SERVIDORES

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

MINISTÉRIO PÚBLICO
PODER LEGISLATIVO

TCE / TCU

ENTE

O RPPS prestando 
contas a todo tempo para:



A PLATAFORMA
Ambiente Analítico

Enquadramentos
perante a

Resolução e
Política de

Investimento

Rentabilidade dos
Investimentos

Distribuição por
instituição e sub

segmento

Marcação a
Mercado da
carteira de

títulos públicos

Retorno efetivo
da carteira,

comparando
com a meta

atuarial

Simulador de
movimentações

de carteira

Composição da
carteira de

investimentos 
do RPPS



A PLATAFORMA
Ambiente Administrativo

Coleta de Saldos
via Web

Solicitação de
Análise de
Fundos via

Sistema

CADPREV –
Base DAIR 

e DPIN

Comparativo 
de Fundos

Relatórios
trimestrais e

mensais

APR’ geradas
automaticamente

Emissão de termo
de credenciamento

e controle de
vencimentos



A PLATAFORMA
Segurança e Compliance

DEFINIÇÃO DE ACESSO
Ambiente para criar login de acesso para 
fornecer a membros dos conselhos, membros 
dos comitês, Tribunal de Contas e SPREV/ME.

CONSULTA DE ACESSO
Possível emitir relatório para consulta 
de acessos realizados pelos usuários.



A PLATAFORMA
Solução para todos

Conselheiros
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Comitês

U
nidade Gestora

BANCOS E ASSETS

UNIDADE GESTORA

TRIBUNAL DE CONTAS

SERVIDOR

COMITÊSCONSELHEIROS

SPREV/ME
Credenciamento

APR’s, ofícios e relatórios

Relatórios para auditorias

Transparência
de Patrimônio

Acompanhamento de
política de investimentos
e comparativo de fundos

Monitoramento mensal
dos investimentos

Relatórios, DAIR e DPRIN

M
inistério

Tribunal de 
Contas



A PLATAFORMA
Vantagens

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE

RELATÓRIOS EMITIDOS

REDUÇÃO DE CUSTOS

PRONTO PARA USAR

FÁCIL UTILIZAÇÃO

de conteúdo e funcionalidades

em apenas um clique

otimização de processos

O sistema está pronto. Não
é preciso aguardar implantação

Desenvolvido para ser
o mais simples e objetivo



www.mosaicoconsultoria.com.br

Entre em contato com a gente!

Rio Negrinho/SC
atendimento@mosaicoconsultoria.com.br
(47) 99135.4237


