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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL 0/2016 
NOVEMBRO DE DEZEMBRO 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 novembro e dezembro 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 dezembro de 2016.  
     Pelo sistema de expectativas do Banco Central do Brasil em dezembro de 2016.  

 
O mundo deverá conviver, ao longo dos próximos anos, com inflação mais 

elevada, juros mais altos e dólar valorizado se levarmos em conta as promessas de Donald 
Trump enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos. Tendo em mente o que foi 
dito ao longo da campanha, a agenda econômica do governo do presidente eleito deverá 
se sustentar em um tripé composto por expansão fiscal, políticas protecionistas e 
desregulamentação financeira. 

  
Pelo lado fiscal, implementaria uma reforma visando à simplificação e diminuição 

da carga tributária. Reduziria o imposto para as empresas de 35% para 15%. No caso das 
pessoas físicas, reduziria o número de alíquotas de imposto de renda de sete para três, 
com a máxima sendo fixada em 33%, contra 39,6% atuais. Os cortes de impostos  
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equivaleriam a 1,5% do PIB. Pelo lado dos gastos, expandiria as despesas públicas em 
investimentos em infraestrutura, no montante de US$ 550 bilhões. A desregulamentação 
financeira objetivaria o aumento da oferta de crédito na economia. 

 
Pelo lado fiscal, implementaria uma reforma visando à simplificação e diminuição 

da carga tributária. Reduziria o imposto para as empresas de 35% para 15%. No caso das 
pessoas físicas, reduziria o número de alíquotas de imposto de renda de sete para três, 
com a máxima sendo fixada em 33%, contra 39,6% atuais. Os cortes de impostos 
equivaleriam a 1,5% do PIB. Pelo lado dos gastos, expandiria as despesas públicas em 
investimentos em infraestrutura, no montante de US$ 550 bilhões. A desregulamentação 
financeira objetivaria o aumento da oferta de crédito na economia.  

 
Essa política fiscal expansionista ocorreria em um momento em que a economia 

opera próxima do pleno emprego. Um crescimento em torno de 3% ao ano em 2017 e 
2018 rapidamente levaria a economia a operar acima do seu potencial. Pelo lado da força 
de trabalho, a economia americana apresenta uma taxa de desemprego de 4,6%, 
praticamente pleno emprego. Uma política migratória restritiva agravaria esse quadro de 
escassez de mão de obra.  

 
A conjunção de déficit público em alta, economia operando próxima do potencial e 

elevação dos custos produtivos em meio à política comercial protecionista, resultaria em 
aumento da inflação que poderia caminhar para 4% a 5% nos próximos anos. Esse quadro 
de inflação em alta levaria o FED a praticar uma política monetária mais contracionista, 
acelerando a elevação dos juros para compensar a política fiscal expansionista. 

 
A alteração da politica econômica pretendida por Donald Trump não será neutra 

para a economia mundial. Juros mais altos serão negativos para Europa, cuja economia 
ainda luta para superar o quadro de estagnação econômica. Alguns países poderão se 
defrontar com problemas de solvência, na medida em que o aumento das despesas com 
juros alimentará o endividamento público, agravando o problema orçamentário dessas 
economias.  

 
As economias emergentes terão seu crescimento prejudicado, diante de um dólar 

globalmente fortalecido e preços das commodities em queda, além de menor oferta de 
capitais externos. A convivência com juros elevados para controlar a inflação diante de 
uma moeda mais depreciada deve impor limites ao crescimento dessas economias. 

  
Em termos globais, a economia mundial seguirá crescendo, ainda que a taxas 

modestas, limitadas por um comércio mundial mais fraco agravado pelo surgimento de 
práticas comerciais protecionistas. 
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O Copom reduziu a taxa de juros na última reunião de 2016 em 25 pb, para 

13,75%. Dessa forma, o ciclo de corte de juros prosseguiu no ritmo mínimo em que foi 
iniciado, na reunião de outubro. A queda de 25 pb em novembro era esperada pela maior 
parte dos economistas, que ajustaram suas expectativas ao longo do mês (o relatório 
Focus mostrava a mediana dos economistas apostando em queda de 50 pb até 8 de 
novembro). A mudança na expectativa dos economistas (de queda de 50 pb para queda de 
25 pb) se deveu a dois principais fatores.  

 
O primeiro fator foi a eleição de Donald Trump (que ocorreu em 8 de novembro) 

para presidente nos EUA. Esse evento inesperado levou a grandes mudanças nos 
mercados financeiros internacionais. O reflexo disso no Brasil foi a mudança na trajetória 
de câmbio (depreciação forte no começo e fim da tendência de apreciação desde que a 
taxa se estabilizou na metade do mês) e aumento nas taxas de juros dos contratos futuros. 

 
O segundo fator foi o linguajar hawkish dos membros do Copom, em especial do 

presidente do BC, Ilan Goldfajn. Mesmo com o mercado financeiro revisando para baixo as 
expectativas de crescimento para 2016 e 2017 e com dados econômicos sobre atividade 
seguindo negativos e, de forma geral, abaixo do esperado, os membros do Copom, até a 
reunião do dia 30, seguiram dando ênfase na convergência da inflação para o centro da 
meta em 2017. Foi apenas no comunicado da reunião que o Copom mencionou a atividade 
como risco pela primeira vez. 

 
A posse do novo presidente americano, Donald Trump, deverá trazer mudanças na 

política econômica dos EUA. Boa parte dessas mudanças já parece estar precificada pelo 
mercado financeiro. O aumento nas taxas de juros, da bolsa americana e nos preços de 
commodities parece já incorporar a política fiscal mais expansionista que Trump prometeu 
com cortes de impostos para empresas e famílias, maiores investimentos em infraestrutura 
e também, mudança de regulação em certos setores. No entanto, outras mudanças que o 
atual presidente pode trazer, não parecem estar completamente precificadas. Em especial, 
a política comercial que poderá ser bem diferente da vista nos EUA nos últimos anos. A 
retórica de Trump contra parceiros comerciais importantes, como México e China, é bem 
dura, assim como a indicação de alguns membros de seu gabinete, como Peter Navarro 
(autor de diversos livros que apontam o comércio com a China como sendo ruim para os 
EUA). O maior protecionismo de Trump poderá trazer maior inflação para os EUA e 
também maior volatilidade para os preços de diversas moedas, algo que não parece estar 
precificado pelos mercados financeiros atualmente. 

 
A economia brasileira terminou o ano de 2016 com sinais ruins para a atividade 

econômica que mostrou queda ao longo do ano como um todo, porém havia expectativa de 
que ela pudesse se estabilizar ou que mostrasse crescimento ao final do ano. Expectativa 
esta que deve ser frustrada de acordo com indicadores antecedentes e coincidentes. O 
ritmo de queda do PIB, que piorou entre o segundo (- 0,4% T/T) e o terceiro trimestres (- 
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0,8% T/T), deve ter diminuído no quarto trimestre (-0,3% T/T), porém mostrando 
recuperação apenas no mês de novembro e estabilização da atividade no mês de 
dezembro, mas em patamar ainda muito baixo. A produção industrial deve mostrar um 
crescimento pontual em novembro, até bastante expressivo, mas os primeiros indicadores 
mostram que não houve continuidade desse crescimento em dezembro. As expectativas 
de crescimento para o PIB em 2017 seguem recuando, o que deverá afetar a condução da 
política monetária. Com a expectativa de inflação voltando a ficar mais próximas do centro 
da meta, o Banco Central deve dar mais atenção ao alto nível de ociosidade da economia 
e deve considerar que possui espaço para acelerar o ritmo de cortes de juros, além de 

aumentar sua magnitude total. 
 
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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DISTRIBUIÇÃO DOS REVURSOS POR INSTITUTIÇÃO FINANCEIRA 

 

 
 
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.  
 

A volatilidade da carteira permanece baixa e a rentabilidade mensal ficou positiva 
em 1,38 

%. 
A diversificação institucional está adequada e consideramos importante manter a 

postura conservadora. 
 
Em função das tendências econômicas observadas, consideramos adequado 

manter a atual alocação de recursos mantendo a postura conservadora, pois a volatilidade 
observada no mercado financeiro ainda é forte em função das acomodações de mercado, 
principalmente pelos reflexos da nomeação no novo presidente americano.  
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Devemos observar o comportamento dos índices no fechamento deste mês, para 

possíveis modificações na carteira com a finalidade de proteger a boa rentabilidade até 
agora atingida. 

 
Nos meses de nos meses de novembro e dezembro permanecemos com a mesma 

carteira, realizando apenas as aplicações referentes aos repasses mensais, nos fundos já 
existentes, e os resgates realizados se deram para o pagamento de despesas com folha 
de ativos, inativos e pensionistas e afins, conforme APRs dos meses de novembro e 
dezembro. 

 
 É o relatório. 
 

Nova Prata, 23 de janeiro de 2017. 
 

 
 
 

                                                              Seloi T. Seganfredo Cavasin 
                                                            Gestora do IPRAM 


