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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL 03/2016 
MAIO E JUNHO 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 maio e junho 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 junho de 2016.  
Pelo sistema de expectativas do Banco Central do Brasil em junho de 2016. 
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No Brasil, o mês de maio foi marcado pela aprovação da admissibilidade do 

impeachment no Senado, que levou o vice-presidente Michel Temer a assumir a 
presidência interina. A equipe econômica de Michel Temer contou com nomes bem 
recebidos pelo mercado, que levou a uma melhora nos preços de ativos brasileiros na 
primeira metade do mês. A demora em anunciar medidas econômicas levou a uma leve 
piora nos preços dos ativos no final do mês. Os primeiros dias do governo do presidente 
interino Michel Temer foram turbulentos no plano político (com dois ministros se demitindo 
devido a escândalos políticos), mas relativamente tranquilos no plano econômico. Houve 
até surpresa positiva com alguns dados econômicos (como PIB e resultado primário), 
porém eles são referentes a meses passados (1º trimestre e abril, respectivamente). O 
mercado financeiro recebeu relativamente bem a proposta do governo Temer para fazer o 
ajuste fiscal necessário: criar um teto para gastos, que seria reajustado pela inflação 
,porém, se o ajuste fiscal dependesse apenas do teto dos gastos haveria demora também 
para voltar a ter superávit primário (ocorrendo apenas em 2020). O Congresso se mostrou 
razoavelmente leal a Temer, conseguindo aprovar a revisão da meta de resultado primário 
(para um déficit de R$ 170,5 bilhões em 2016) e a DRU (desvinculação de receitas da 
União). O mercado financeiro reagiu positivamente a essas votações, acreditando ser uma 
demonstração de força política de Temer. Entretanto, o placar das votações não 
necessariamente se repetirá quando o que estiver em pauta for uma agenda de 
austeridade, como o teto de gastos. E o governo Temer mostra sinais de ter de recuar em 
certas questões para evitar desagradar certos setores (como a recriação do Ministério da 
Cultura e do Minha Casa Minha Vida - Entidades), além de ter cedido na questão do 
reajuste salarial para servidores públicos. Um recuo em questões econômicas importantes, 
como reforma da previdência ou até quando o teto de gastos pode funcionar, pode ter 
repercussões mais negativas no ambiente econômico. 

 
O nosso mercado de juros foi bastante volátil, ainda respondendo essencialmente 

a questões locais. Na primeira metade do mês, o movimento de melhora observado nos 
últimos 60 dias teve continuidade, culminando com a aceitação do pedido de impeachment 
da presidente Dilma pelo senado Federal, o que levou as taxas de juros futuras a níveis 
muito próximos a 12% e os juros reais abaixo de 6% a partir dos vencimentos 
intermediários. Contudo, as primeiras medidas do Governo Temer não foram tão 
contundentes quanto os agentes esperavam e a despeito da sinalização de medidas de 
longo prazo, principalmente a que impõe um teto para o crescimento da despesa pública, a 
pouca disposição em enfrentar pressões de grupos organizados e os desdobramentos da 
operação lava jato, que chegaram a nomes importantes do novo gabinete, fizeram com 
que os mercados de renda fixa tivessem uma importante correção nos preços. Os juros 
nominais de 5 anos fecharam o mês próximos a 13%, 45 bps acima do fechamento de abril 
e o juro real para o mesmo vencimento em 6,30%, 20bps acima do mês anterior. A gestão 
de renda fixa foi bastante conservadora ao longo do período. Como sinalizado em abril, 
acreditava-se que os mercados já sinalizavam níveis de preços pouco condizentes com as 
incertezas políticas de curto e médio prazo. 
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No mês de junho com a comunicação do Banco Central sob a presidência de Ilan 

Goldfajn se mostrou mais hawkish do que a do presidente anterior, Alexandre Tombini. A 
ata do Copom e o relatório trimestral de inflação mostraram que é possível alcançar o 
centro da meta (4,5%) ao final de 2017 no cenário de referência, no qual a taxa de câmbio 
fica estável em R$/US$ 3,45 e a taxa de juros fica estável em 14,25% por todo o horizonte 
de projeção. O cenário de mercado, que usa as premissas medianas do relatório Focus 
(corte de juros até 13,50% no final de 2016, até 11,25% no final de 2017 e 10,50% no final 
de 2018, câmbio se depreciando até R$/US$ 3,58 no final de 2016, R$/US$ 3,80 no final 
de 2017 e R$/US$ 3,90 no final de 2018) mostrou inflação se estabilizando em torno de 
5,5% ao final de 2017. Goldfajn também fez uma entrevista coletiva durante a 
apresentação do relatório de inflação, destacando que atingir o centro da meta em 2017 é 
ao mesmo tempo crível e desafiador, e que isso vai ser perseguido por sua administração. 
Dessa forma, os mercados financeiros reagiram diminuindo a probabilidade de corte de 
juros nas próximas reuniões. A expectativa é que o Copom espere até outubro para iniciar 
o ciclo de corte de juros, aguardando tanto o fim do processo de impeachment quanto a 
aprovação de medidas de ajuste fiscal. Os mercados brasileiros foram voláteis. Os juros 
futuros recuaram bastante no começo do mês, ainda reagindo ao afastamento de Dilma 
Rousseff, ao otimismo com a perspectiva de mudança no quadro fiscal (mesmo que as 
medidas efetivas de ajuste fiscal ainda não tenham sido aprovadas) e também à 
perspectiva de que o Banco Central poderia iniciar um ciclo de corte de juros. 

 
 No final do mês de junho, no entanto, a ata do Copom e o relatório trimestral de 

inflação contiveram linguajar mais hawkish, que afastou a possibilidade de corte de juros 
no futuro imediato e isso fez as taxas curtas de juros subirem +6bps ao longo do mês e as 
taxas longas caírem -70bps. O real foi beneficiado pela queda da aversão ao risco no 
mercado global e pela queda do risco país devido ao otimismo com a situação fiscal, se 
valorizando consideravelmente no mês. O dólar se desvalorizou -11,04% frente ao real 
fechando o mês a R$ 3,21 (USDBRL). Indicadores de confiança e de atividade mostraram 
estabilidade no mês, inclusive com uma queda menor que esperada no PIB do 1º trimestre. 
Neste mês, os preços dos ativos de renda fixa de maior duration apresentaram as 
valorizações mais expressivas no segmento. As carteiras de longo prazo, refletidas na 
trajetória do IRF-M 1+ (prefixados acima de um ano) e do IMA-B5+ (NTN-Bs acima de 
cinco anos), registraram, respectivamente, retornos de 2,66% e 2,57%. No semestre, o 
IMA Geral, que replica a trajetória da carteira de títulos públicos marcada a mercado, 
variou 12,87%, com destaque para os títulos indexados de longo prazo, que apresentaram 
a melhor performance entre os sub-índices (20,82%). A perspectiva de que possa ocorrer 
redução dos juros no último trimestre do ano favoreceu a valorização dos títulos prefixados 
de médio e longo prazo. A sinalização da nova equipe do Banco Central de que a política 
monetária será conduzida de forma conservadora, com a trajetória da taxa de juros 
condicionada aos resultados fiscais, elevou a confiança dos agentes quanto à melhora do 
quadro inflacionário para o médio prazo. Mesmo postergadas de agosto para outubro as 
apostas para o início da redução dos juros, a percepção dos agentes é de que o ritmo de 
queda da inflação  deve se  acentuar  no segundo  semestre, que se  reforça pela  falta  de  
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dinamismo econômico e valorização da moeda doméstica. O IPCA de junho acumulado em 
12 meses (utilizando-se a projeção da ANBIMA de 0,36 % para junho) situa-se em torno de 
8,8%, enquanto o último relatório Focus Top 5 do Banco Central prevê o IPCA de 7,4% 
para 2016. 

 
 
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: 
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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 1,06%. 
 
Em função das tendências econômicas observadas, consideramos adequado 

realocar alguns valores, diminuindo o percentual em IDKA 2A, mantendo até 15% e 
diminuir os recursos aplicados em IRF-M1, até o percentual de 20% da carteira. Os 
recursos resgatados poderão ser aplicados em IRF-M. 

 
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.  

 
Nos meses de maio e junho não realizamos nenhuma realocação de valores, 

mantendo a carteira de forma conservadora. As aplicações realizadas foram somente 
referentes aos repasses mensais, dentro dos fundos existentes e os resgates realizados 
foram para o pagamento de despesas e folha dos servidores, inativos e pensionistas. 

 
 É o relatório. 
 
 

Nova Prata, 19 de julho de 2016. 
 

 
                                                              Seloi T. Seganfredo Cavasin 

                                                            Gestora do IPRAM 


