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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL 01/2016 
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 

 
Como Presidente e Gestora do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de 

Nova Prata - RS, designada pela Portaria nº 722/2015, de 14 de dezembro de 2015, torno 
público o Relatório sobre os Recursos Financeiros do Fundo de Previdência do mesmo 
referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. 

A carteira dos fundos de investimentos onde o Instituto de Previdência e Assistência 
Municipal de Nova Prata – IPRAM - NP mantém recursos aplicados está enquadrada nos 
termos da Resolução n°. 3.922, de 2010, do Conselho Monetário Nacional (CMN) e nos 
termos da Política de Investimentos (PI) para o ano de 2016. 

 
 

ANÁLISE DA META ATUARIAL 

 
 

A situação fiscal brasileira segue cada vez pior. É verdade que o resultado primário 
de janeiro de 2016 mostrou superávit, porém boa parte dele foi alcançada com a entrada 
de dinheiro de concessões feitas no ano passado (cerca de R$ 11 bi provindos de 
hidrelétricas foram contabilizados em janeiro). Excluindo as receitas e despesas 
extraordinárias (como o pagamento das “pedaladas” no final do ano passado), o resultado 
primário do setor público está deficitário em aproximadamente 1,2% do PIB, e o déficit 
deve seguir aumentando ao longo do ano, devendo chegar a 1,5% do PIB no final do ano - 
pelo menos, se as medidas mais drásticas de aumento de impostos (CPMF ou Cide de R$ 
0,50/l) não forem tomadas. O impacto dos déficits primários no câmbio, muito significativo 
no ano passado, parece menor no momento. O risco país, apesar de elevado, não está 
subindo tanto quanto no passado, devido à melhora das contas externas. O déficit nas 
transações correntes diminuiu mais de US$ 40 bi em 2015 e deve diminuir em torno de 
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US$ 30 bi neste ano, para cerca de US$ -25 bi. Essa redução da vulnerabilidade externa, 
em conjunto com a entrada ainda considerável de investimentos estrangeiros (que 
diminuíram também, mas não na mesma magnitude do déficit de transações correntes), 
significa que deve haver uma sobra de recursos externos no país em 2016, e é esse 
excedente que faz a taxa de câmbio brasileiro ficar mais próxima da estabilidade 
atualmente. Os juros futuros dos contratos mais curtos caíram bastante, à medida que o 
mercado incorporou as falas dos membros do Copom, de que deve haver estabilidade na 
taxa de juros ao longo deste ano.  

 
A volatilidade dos preços de commodities e os resultados ruins de empresas fizeram 

diversas ações caírem no mês. O real terminou o mês com ligeira valorização em relação 
ao final de janeiro, com movimentos menores do que na maior parte dos mercados 
emergentes, devido ao grande ajuste já feito nas contas externas brasileiras. 

 
O endurecimento no linguajar depois de novembro (quando houve votos dissidentes 

para alta de juros) fez com que muitos acreditassem que o Copom (Comitê de Política 
Monetária) subiria os juros para tentar conter o aumento das expectativas inflacionárias. O 
complexo cenário internacional, no entanto, foi usado como justificativa pela maioria do 
Copom na reunião de janeiro para não subir as taxas de juros. O mercado de juros futuros, 
que se preparava para um novo ciclo de alta, agora já aposta que a taxa vai ficar estável 
no ano de 2016 inteiro. As expectativas de inflação, no entanto, se desancoraram ainda 
mais após a nova visão do Copom sobre o cenário econômico ser anunciada. O relatório 
Focus mostra que a mediana das projeções não chega a 4,5% nem em 2020, enquanto as 
expectativas de inflação medidas pelo diferencial de títulos indexados à inflação e pré-
fixados mostra valores ainda maiores (acima de 9,0% para 2016, por exemplo). A 
manutenção dos juros em 14,25%, portanto, vai fazer a queda da inflação brasileira ser 
mais lenta, com bastante demora em chegar ao valor central da meta.  

 
Até a véspera do COPOM, o mercado trabalhava com expectativa de que o Comitê 

retomasse o ciclo de alta de juros, por conta da comunicação recente da instituição. 
Contudo, em um movimento sem precedentes, o presidente do Banco Central, Alexandre 
Tombini, emitiu comunicado no dia da reunião alertando para a piora significativa das 
projeções do FMI acerca do desempenho da economia brasileira. A atitude foi entendida 
como uma antecipação do resultado do COPOM para a manutenção da taxa SELIC, 
gerando um movimento muito forte de queda das taxas e de inclinação da curva, já que os 
vértices mais curtos caíram 135 bps enquanto a parte longa caiu 68 bps. O mercado de 
juros reais teve comportamento semelhante ao de pré. Contudo, o movimento foi menos 
agudo, o que fez com que as inflações implícitas caíssem significativamente. 

 
Com a volta do recesso no legislativo aumentou a temperatura política no curto 

prazo e as discussões sobre o impeachment se intensificaram. Do lado econômico, o 
cenário contempla “mais do mesmo”, com a continuidade de surpresas negativas para 
atividade e inflação. Manteremos posições estruturais aplicadas com baixa utilização de 
risco e daremos preferência ao posicionamento tático de curto prazo e em arbitragens de 
curva. 

 
Domesticamente as atenções estarão voltadas para os próximos passos do Banco 

Central do Brasil. A princípio, mesmo com a inflação de curto prazo bastante pressionada o 
Banco Central está confortável em não aumentar os juros. As curvas futuras já precificam 
um cenário de SELIC estável para o ano de 2016 inteiro. A pergunta é se o aumento do 
desemprego e do hiato do produto será capaz de fazer o BC cortar os juros nesse ano. 
Nesse contexto, parece haver uma assimetria positiva em ficar aplicado apenas na parte 
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curta da curva. O dólar global parece ter começado um processo de correção, mas o 
fundamento a favor do dólar continua em relação a moeda dos emergentes. Na Bolsa 
mesmo havendo uma correção significativa, acredita-se que a postura de tentar aproveitar 
os movimentos de curto prazo é a melhor forma de se posicionar no ativo para os próximos 
meses. 

 
O Ibovespa encerrou o mês com valorização de 5,91%. A bolsa brasileira conseguiu 

recuperar parte da queda de janeiro na contramão do mercado de ações internacional, que 
apresentou variações negativas nos principais índices. 

 
 

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Os recursos do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Nova Prata estão 

alocados da seguinte forma: 
 

 
 
*Rendimentos do período calculados pela média aritmética dos rendimentos individuais de cada fundo, 
ponderados pela sua representatividade dentro da carteira de fundos do RPPS. Este rendimento médio foi 
calculado partindo-se do pressuposto que o capital de cada fundo esteve aplicado por todo o período de 
rendimento dos mesmos, podendo ser maior ou menor havendo mudanças no meio do período (aplicação 
e/ou resgate).  
 
**Considera-se Instituição Financeira aquela que faz a gestão do Fundo de Investimentos. 
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DISTRIBUIÇÃO DA CARTERIA DE FUNDOS: 

 

 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO DA CARTERIA QUANTO AOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA 
 

 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CARTEIRA 

 
 

Apesar da meta atuarial do período não ter sido atingida a carteira de investimentos 
apresentou bom desempenho. A rentabilidade da carteira de investimentos está acima do 
CDI. O índice de Sharpe, que indica a relação retorno/risco da carteira, ficou positivo.  

 
A volatilidade da carteira é baixa, a rentabilidade mensal ficou positiva em 1,05%. 
 
 Em função das tendências econômicas observadas, consideramos adequado 

manter a atual alocação dos recursos. 
  
A diversificação institucional está adequada. É importante, manter a postura 

conservadora em relação às aplicações financeiras do IPRAM, em função da instabilidade 
econômica. 

 
Novos fundos estão sendo lançados no mercado de investimentos ou reabertos. 

Poderemos aproveitar as oportunidades de obter boas taxas de remuneração nos fundos 
fechados que têm como referência o IMA-B;  

 
Precisamos também, acompanhar atentamente o comportamento dos índices de 

inflação e da taxa de juros assim como das expectativas dos indicadores econômicos 
contidos nos relatórios Focus, publicados todas as segundas-feiras pelo Banco Central do 
Brasil.  

Nos meses de janeiro e fevereiro mantivemos as alocações nos fundos, com 
exceção ao Fundo Banrisul Soberano FI Renda Fixa de Longo Prazo, sendo transferidos 
os valores para o Fundo Banrisul Absoluto Renda Fixa, buscando uma redução na taxa de 
administração de 0,50% a.a, para 0,15% a.a.  

 
 É o relatório. 
 
 

Nova Prata, 29 de março de 2016. 
 

 
 

                                                              Seloi T. Seganfredo Cavasin 
                                                            Gestora do IPRAM 


