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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL 04/2016 
JULHO E AGOSTO 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 referente aos 
meses de julho e agosto de 2016. 

A carteira dos fundos de investimentos onde o Instituto de Previdência e Assistência 
Municipal de Nova Prata – IPRAM - NP mantém seus 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 

 
Pelo relatório Focus final de agosto de 2016.  

          Pelo sistema de expectativas do Banco Central do Brasil em agosto de 2016.  
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Alguns indicadores de conjuntura confirmam um cenário crescente de que a recessão que 
tomou conta da economia brasileira nos últimos dois anos encontra-se próxima do seu fim. 
As sondagens com a indústria e com o consumidor mostram uma importante retomada da 
confiança, ainda que permaneça em níveis muitos deprimidos. Mas a melhora capta uma 
visão mais favorável de futuro próximo, reforçado pela adequação dos estoques na 
economia em relação à demanda esperada. A produção vem sendo estimulada pelos 
avanços das exportações e pelo processo de substituição de importações na esteira da 
forte depreciação do real ocorrida em 2015. A atividade industrial sai na frente, dando 
sinais de que o fundo do poço já foi atingido e que deve voltar a registrar aumentos da 
produção ao longo do segundo semestre. A recuperação da atividade, por outro lado, pode 
avançar ocupando a capacidade ociosa acumulada no período recessivo e evitando 
maiores esforços financeiros para um setor fragilizado pela retração dos últimos anos. 
Ainda que o setor externo, favorecido pela depreciação cambial e retração da demanda 
doméstica, dê uma contribuição positiva para o crescimento da economia brasileira, ele 
não tem força suficiente para impulsionar a retomada. A fragilidade dos fundamentos da 
demanda interna deve reduzir o ritmo da recuperação. O desemprego continuará em alta, 
derrubando a renda. A inflação elevada corrói o poder de compra dos consumidores. O alto 
endividamento das famílias não permite contar com o estímulo do crédito. O consumo das 
famílias, responsável por cerca de 60% do PIB, deve se manter em queda. Os 
investimentos também não devem mostrar reação expressiva. A elevada ociosidade 
acumulada neste período recessivo será importante limitador à expansão dos 
investimentos privados. Pelo lado do setor público, submetido a forte ajuste, calcado sobre 
as despesas, não pode-se contar com contribuição positiva. De acordo com as projeções, 
o PIB no 2º trimestre deverá mostrar queda de 0,53%, que, provavelmente, deverá ser 
seguida de um recuo menor (-0,11%), voltando a crescer no último trimestre (+0,37%). A 
inflação veio mais pressionada no mês de julho, reflexo do aumento de preços de produtos 
agrícolas devido a fatores climáticos, mas segue em queda na comparação em 12 meses. 
A atividade mostrou alguns sinais tímidos de estabilidade, enquanto a confiança dos 
industriais, dos investidores e dos consumidores seguiu em alta. O índice Ibovespa teve 
uma alta de 11,22% e o real fechou o mês nos mesmos patamares do mês passado, R$ 
3,25 por dólar. Os juros futuros subiram no final do mês, não só por conta de uma inflação 
mensal acima do esperado, como também pelo discurso conservador do Banco Central, 
afastando a possibilidade de começar o ciclo de corte da taxa Selic no curto prazo, os juros 
futuros curtos encerraram o mês de julho também nos patamares do mês passado e os 
juros longos fecharam aproximadamente 12bps durante o mês. O real se valorizou 
fortemente no começo do mês de agosto, acompanhando tanto o movimento interno (com 
a diminuição das incertezas políticas e linguajar mais hawkish do Copom, que acabou 
mantendo a taxa de juros estável) quanto o movimento externo (percepção de que os 
bancos centrais ao redor do mundo manteriam ou aumentariam os estímulos monetários 
para combater a inflação baixa e o Brexit e melhora dos termos de troca brasileiros), 
chegando a ficar por alguns dias abaixo de R$/US$ 3,20. O movimento de valorização do  
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real foi interrompido na metade do mês, em virtude de diversos fatores. Provavelmente o 
mais importante foi a alteração no cenário externo, com mudança de postura de 
algunsmembros importantes do Fomc, que adotaram discursos mais hawkish. Outro fator 
foi o aumento da intervenção do Banco Central através dos leilões de swap cambiais, 
embora esse aumento tenha sido revertido depois de uma semana e o real tenha seguido 
num patamar mais depreciado depois disso, refletindo o cenário externo. A postura mais 
hawkish do Copom, ao manter a taxa de juros estável na reunião do final de agosto, pode 
voltar a favorecer a apreciação do real no futuro, porém o cenário externo, em especial 
futuros movimentos do Fomc, deve prevalecer como determinante para a cotação do real.  
 

A inflação brasileira ficou baixa nos índices ao produtor, devido à valorização do 
câmbio e menor pressão de preços de commodities, porém seguiu pressionada nos 
índices ao consumidor, em especial IPCA e IPCA-15. Os dados sobre atividade econômica 
mostraram alguma melhora na margem, com o PIB do 2º trimestre ficando abaixo do 
esperado (-0,6% T/T contra -0,5% T/T), mas havendo diversos sinais de que os próximos 
trimestres devem mostrar variações melhores (como o quarto mês consecutivo de 
crescimento na produção industrial). A política fiscal seguiu com problemas, com o déficit 
primário subindo e perspectiva de dificuldades para o governo cumprir a meta de déficit 
primário para o ano de 2017, de aproximadamente 2,0% do PIB, sem recorrer a muitas 
receitas extraordinárias ou aumento de impostos. As apostas do mercado financeiro para 
corte de juros pelo Copom foram postergadas da reunião de agosto para a reunião de 
novembro, devido ao linguajar mais duro de seus membros, com isso se refletindo na 
queda das expectativas de inflação para 2017. 

 
No Brasil, o ambiente global associado às melhores perspectivas econômicas 

locais trouxeram suporte aos ativos domésticos. O tom ortodoxo da nova equipe 
econômica foi, mais uma vez, repetido na primeira reunião do Copom (Comitê de Política 
Monetária) sob a gestão de Ilan Goldfajn. A despeito da melhora nas projeções de inflação 
frente ao relatório trimestral, o Comitê ainda não vê espaço para reduções na taxa básica 
de juros. As expectativas de mercado se ajustaram ao discurso e tivemos uma leve 
abertura das taxas até a região de 2 anos. Os vencimentos mais longos apresentaram leve 
queda, levando a inclinação da curva a trabalhar ainda mais negativa, próxima a -90 bps 
entre os prazos de 2 e 5 anos. Nos juros reais, a performance foi similar, com os 
vencimentos intermediários tendo um desempenho relativo melhor. O desempenho dos 
fundos de renda fixa foi levemente negativo na parcela de risco de mercado. Nossa 
estratégia que se beneficia de cortes no último trimestre do ano sofreu com o discurso 
mais duro do Banco Central e foi a responsável pela integralidade das perdas no mês. 

 
O cenário global continuou favorável para ativos de risco no mês passado. A 

despeito de nenhuma medida concreta ter sido anunciada pelos principais bancos centrais 
do mundo, o discurso continua a ser na direção de novos estímulos, caso necessário. A 
frustração com as decisões de política monetária no Japão e na Europa, não foram  
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suficientes  para estancar o fluxo para Bolsas e moedas emergentes.  No final do mês, a 
divulgação do PIB do segundo trimestre nos EUA também trouxe alívio afastando uma 
potencial alta nos juros para o terceiro trimestre do ano, reduzindo a probabilidade de 
aumento para menos de 50% em 2016. 
 

A política continuou ditando o rumo do mercado. A crescente ansiedade com 
relação ao desfecho do processo de impeachment e suas implicações em uma postura 
mais fiscalista por parte do governo Temer tomaram as atenções dos agentes. Se por um 
lado, as declarações dos políticos mais próximos ao presidente interino mudaram de tom, 
caminhando para um discurso alinhado com as expectativas de mercado, por outro, ainda 
não vislumbramos coesão na base aliada para a tramitação célere das reformas 
necessárias à equalização do orçamento no longo prazo. Com relação à condução da 
política monetária, tivemos forte reavaliação das expectativas quanto a queda da taxa 
SELIC em 2016. As surpresas negativas na inflação de curto prazo, a estabilidade nas 
expectativas de inflação para 2017 e o cenário de ajuste fiscal ainda incerto acabaram por 
contaminar as projeções dos analistas, que migraram as apostas de corte nos juros para 
novembro. Ao final do mês o COPOM surpreendeu em seu comunicado, abrindo a 
possibilidade para quedas na SELIC no curto prazo, porém condicionando tal movimento a 
melhoria dos fatores já citados acima. Dessa forma, o desempenho dos ativos de renda 
fixa acabou sendo mais modesta do que nos meses anteriores. A estrutura a termo 
mostrou certa estabilidade com relação ao fechamento de julho e as incertezas políticas 
impactaram as inclinações mais longas, que ficaram menos negativas a partir dos vértices 
de 3 anos. Os movimentos foram tênues e, com exceção da estrutura mais curta (até 1 
ano), influenciada pela reprecificação de cortes na SELIC, não trouxeram grande 
volatilidade ao mercado.  

 
Nos juros reais, observou-se, também, menor oscilação ponta a ponta com a 

estrutura a termo tendo uma performance levemente positiva nos vértices mais longos, que 
apresentaram pequeno recuo nas taxas, com o os papéis com vencimento em 2050 caindo 
6 bps, em 5,85%. Nosso posicionamento em renda fixa não gerou resultado positivo em 
agosto. A estratégia que contempla cortes na SELIC ainda em 2016 foi negativamente 
impactada e nossas posições de arbitragem em vértices mais longos não tiveram resultado 
relevante capaz de compensar as perdas marginais da primeira. Posicionamentos táticos 
ao longo do mês tiveram contribuição neutra para a performance dos produtos. 
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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: 
 

 
 
 



7 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS 

 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: 

 
A meta atuarial do período foi atingida. A rentabilidade da carteira de investimentos 

está acima do CDI evidenciando que a gestão dos recursos foi apropriada. O índice de 
Sharpe, que indica a relação retorno/risco da carteira, ficou positivo. 

A volatilidade da carteira permanece baixa e a rentabilidade mensal ficou positiva 
em 1,15%. 

Em função das tendências econômicas observadas, consideramos adequado 
manter a atual alocação de recursos mantendo a postura conservadora. 

A diversificação institucional está adequada e consideramos importante manter a 
postura conservadora. 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.  

Apesar da diminuição da instabilidade política após a aprovação do impeachment da 
presidente Dilma, permanece as incertezas quanto ao panorama econômico já que o 
quadro recessivo persiste;  

No mês de julho, realizamos a realocação de valores que se encontravam em IDKA 
2 e IRF-M1, para fundos em IRF–M, buscando uma rentabilidade acima dos demais, 
conforme  reunião do Comitê de Investimentos. No mês de agosto permanecemos com a 
mesma carteira, realizando as aplicações, nos fundos já existentes, dos repasses mensais 
e os resgates realizados se deram para o pagamento de despesas e folha de ativos, 
inativos e pensionistas, conforme APRs dos meses de julho e agosto. 

 
 É o relatório. 
 

Nova Prata, 26 de setembro de 2016. 
 

 
                                                              Seloi T. Seganfredo Cavasin 

                                                            Gestora do IPRAM 


