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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL 02/2016 
MARÇO E ABRIL 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 março e abril 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 
 

 
 

O relatório de inflação do 1º trimestre de 2016 mostrou mudanças nas projeções 
do Banco Central. Mesmo com uma queda no PIB projetado para 2016 (de -1,9% para -
3,6%), mais próximo das expectativas do mercado), as projeções para inflação subiram. 
No cenário de referência (que mantém a taxa de câmbio e os juros estáveis em R$/US$ 
3,70 e 14,25% durante todo o horizonte de projeção) a inflação esperada para o final de 
2016 subiu de 6,2% para 6,6% e para o final de 2017 de 4,8% para 4,9%. A inflação 
projetada para o primeiro trimestre de 2018 ficou em 4,5%, mas, dada as defasagens com 
que a política monetária atual, isso significa que o Banco Central não vê possibilidade de 
reduzir os juros no curto prazo sem comprometer a sua meta de inflação. Dessa forma, 
cortes de juros no curto prazo (como no próximo trimestre) foram descartados pelo 
mercado financeiro, mas ainda há apostas de que os juros podem cair no médio prazo, 
dada a surpresa para baixo nos dados mais recentes de inflação e atividade. 
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A atividade econômica ainda dá sinais de fraqueza e os resultados fiscais ainda 

seguem bastante deficitários. Porém, um noticiário político turbulento levou a uma 
perspectiva de mudança na política econômica no futuro próximo. Isso criou grande 
volatilidade nos preços de ativos brasileiros, com queda bem forte nos juros futuros, 
apreciação cambial considerável e alta nas ações. Os mercados de juros futuros já 
incorporam queda nas taxas de juros em 2016, porém a comunicação do Banco Central 
até agora (ata e comunicado do Copom, relatório de inflação) indica que essa queda não 
está nos planos das autoridades no curto prazo. 

A turbulência do noticiário político afetou o ministério da Fazenda, que deu menos 
ênfase nos seus últimos comunicados em reformas estruturais e anunciou uma nova 
queda na meta de superávit primário para 2016, para - 1,6% do PIB, com a liberação de 
alguns gastos adicionais, em especial em investimentos. No mês de março o Ibovespa 
teve valorização de 16,97%, os juros curtos caíram por volta de 85 bps (pontos) e os 
longos por volta de 165 bps.  

O real se valorizou bastante ao longo das últimas semanas, tendo passado de 
R$/US$ 3,99 no começo de março para R$/US$ 3,45 no final de abril, uma variação de 
13,5%. Uma parte dessa valorização deveu-se a fatores relativos à economia global, como 
a recuperação recente dos preços de commodities (o preço do barril de petróleo tipo WTI 
subiu de US$ 37 para US$ 45 no período, por exemplo) e a menor aversão ao risco global, 
que fez com que um grande fluxo de recursos fosse para os países emergentes, 
resultando em queda de risco país e valorização de suas moedas. O risco-país brasileiro 
caiu bastante, com o CDS (Risco) tendo passado de 450 para 340 no período. Uma parte 
desse movimento no risco-país brasileiro foi influenciada pelo cenário global (entre 60 a 80 
pontos dos 120 pontos, considerando o movimento análogo visto em outros países 
emergentes de risco similar), mas outra parte deveu-se ao cenário político brasileiro, com o 
mercado apostando em mudança nas políticas macroeconômicas. 

Em março, a desaceleração dos índices de inflação, conjugada com a trajetória de 
valorização da moeda doméstica em relação ao dólar norte americano contribuiu para 
reforçar as expectativas de um cenário de inflação mais baixa e queda dos juros para os 
próximos meses. No mercado de juros, as taxas futuras caíram significativamente, com os 
prazos mais longos tendo um desempenho ainda melhor. As taxas a termo para 02 anos 
cederam 85 bps e para 05 anos 165 bps. O mercado passa a incorporar, agora, cortes na 
SELIC para 2016. A expectativa é que o ciclo de afrouxamento monetário se inicie no 
terceiro trimestre, estendendo-se até o começo de 2017. No mercado de juros reais, o 
movimento de queda nas inclinações foi bastante pronunciado, contudo as taxas dos 
papeis mais curtos subiram significativamente. 

No mês de abril observou-se uma significativa melhora no cenário interno devido 
ao ambiente político. O principal acontecimento que trouxe volatilidade ao mercado foi à 
aprovação pela câmara dos deputados para a instauração do processo de Impeachment 
contra o atual governo. 

As taxas de juros no mercado local já precificam um cenário extremamente positivo 
em um novo governo e, a despeito da potencial melhora na gestão de política econômica, 
os desafios que se impõem ao país necessitarão de rápida e contundente resposta por 
parte da nova equipe econômica. Dessa forma, para maio, espera-se que após a euforia 
inicial, os mercados se acomodem em patamares levemente superiores ao observados ao 
final de abril. Acreditamos que, os juros reais no momento, apresentam um perfil de 
risco/retorno mais atrativo do que os pré-fixados. 
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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. 

 
DISTRIBUIÇÃO DA CARTERIA DE FUNDOS: 
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DISTRIBUIÇÃO DA CARTERIA QUANTO AOS ÍNDICES DE REFERÊNCIA 
 

 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A CARTEIRA 

 

 
 

A meta atuarial do período foi atingida. A rentabilidade da carteira de investimentos 
está acima do CDI. O índice de Sharpe, que indica a relação retorno/risco da carteira, ficou 
positivo, com excelente relação risco/retorno; 

 
A volatilidade da carteira permanece baixa e a rentabilidade mensal ficou positiva 

em 1,49%. 
 
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 
política e econômica atual. 

 
Precisamos também, acompanhar atentamente o comportamento dos índices de 

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

Nos meses de março e abril não realizamos nenhuma realocação de valores, 
mantendo a carteira de forma conservadora. As aplicações realizadas foram somente 
referentes aos repasses mensais e os resgates para o pagamento de contas e folha dos 
servidores, inativos e pensionistas. 

 
 É o relatório. 
 
 
 

Nova Prata, 23 de maio de 2016. 
 

 
 

                                                              Seloi T. Seganfredo Cavasin 
                                                            Gestora do IPRAM 


