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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
MUNICIPAL DE NOVA PRATA – RS 

 

RELATÓRIO BIMESTRAL 05/2016 
SETEMBRO E OUTUBRO 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 outubro de 2016.  
     Pelo sistema de expectativas do Banco Central do Brasil em outubro de 2016.  
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Ao longo do mês de setembro aumentaram as indicações de que o Comitê de 

Política Monetária do Banco Central (Copom) deverá iniciar o ciclo de corte da taxa Selic 
neste ano. Houve melhora palpável no balanço de risco para inflação. O agravamento da 
recessão, impactando sobremaneira o mercado de trabalho, começa a quebrar a inércia da 
inflação de serviço, muito embora a desinflação nesse setor permaneça lenta. Outro ponto 
de preocupação diz respeito à persistência dos impactos do choque de preços dos 
alimentos. Os índices de preços de alta frequência já começam a mostrar que ganha força 
o processo de descompressão dos preços dos alimentos, com a queda observada no 
atacado sendo transmitida ao varejo com maior intensidade. Outra condicionalidade 
imposta pelo Copom refere-se à evolução da agenda fiscal no Congresso. A PEC 241, que 
impõe um teto para a expansão dos gastos públicos, deve ser aprovada ainda este ano. A 
reforma da previdência social deverá ser encaminhada ao Congresso. Mesmo que o alívio 
fiscal só ocorra no longo prazo, uma reforma profunda da previdência social reforçaria as 
expectativas em relação ao comprometimento do governo em equacionar as finanças 
públicas. Desta forma, a PEC dos gastos, a lei de repatriação de recursos e o programa de 
privatizações/concessões deverão assegurar as metas fiscais estabelecidas pelo governo 
para 2017 e 2018. No cenário de referência, considerando a taxa Selic constante em 
14,25% ao ano e taxa de câmbio estável em R$ 3,30/US$, a projeção de inflação ficou em 
4,4% em dezembro de 2017 e atingiria 3,8% no final de 2018. Outro aspecto favorável à 
flexibilização da política monetária refere-se às expectativas de inflação que também 
melhoraram, mostrando, no momento, IPCA de 5,07% em 2017 e 4,5% em 2018. Em 
resumo, as sinalizações dadas pelo Banco Central em suas manifestações mais recentes e 
a convergência das expectativas de inflação reforçam nosso cenário, prevendo o início do 
corte da taxa Selic na reunião de outubro, começando com corte de 0,25 pontos 
percentual. Porém, os dados econômicos mais recentes sobre atividade têm decepcionado 
no Brasil. A produção industrial em agosto mostrou queda de -3,5% M/M. Apesar do 
crescimento de 0,5% M/M no mês de setembro, no fechamento do terceiro trimestre a 
produção industrial teve recuo de -1,1% T/T, devolvendo o ganho visto no segundo 
trimestre do ano, voltando praticamente ao nível do começo do ano e frustrando as 
projeções do mercado. As vendas no varejo também tiveram queda, de -0,6% M/M, 
provavelmente entrando no sétimo trimestre consecutivo de contração. O índice de 
atividade do Banco Central do Brasil (IBC-BR) também teve forte redução em agosto, de -
0,9% M/M. Essa queda na atividade levou à diminuição da projeção de crescimento do PIB 
do terceiro trimestre (no caso da SulAmérica Investimentos para -0,7% T/T). Os recuos dos 
índices de atividade mostram o difícil desafio para o crescimento econômico no Brasil. 
Fatores fundamentais agem contra uma recuperação mais rápida, como o emprego (o 
ajuste no mercado de trabalho deve prosseguir até meados do ano que vem, com a taxa 
de desemprego devendo alcançar 14%, com consequente queda na massa salarial e no 
consumo), a confiança (que não se recuperou plenamente, ainda estando abaixo da média 
histórica) e o alto endividamento. 

No Brasil, o comportamento do mercado seguiu a volatilidade externa e 
observamos movimentos semelhantes nos ativos locais. Tivemos, contudo, importantes 
informações com relação à condução da política monetária pelo Copom. O comunicado  
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pós-reunião e a ata, divulgada na primeira semana do mês de setembro, abriram espaço 
para cortes da Selic no curto prazo, levando os agentes a incorporar tal possibilidade nos 
preços. A inflação corrente também contribui para a materialização do cenário, cedendo 
fortemente ao longo do mês, onde a queda recente dos alimentos no atacado finalmente 
passou a ser capturada pelos índices ao consumidor. Após o forte movimento de abertura 
no começo do mês, as taxas de juros no mercado local seguiram sua tendência recente de 
baixa e com as inclinações em vencimentos mais longos subindo levemente, movimento 
natural quando o ciclo de relaxamento monetário é antecipado. As taxas nominais com 
vencimentos em até 5 anos caíram em torno de 40 bps ao passo que as taxas reais 
cederam apenas 10 a 15 bps. As inflações implícitas caíram sensivelmente e se encontram 
em patamares próximos a 5,20% nos vencimentos intermediários. As incertezas que 
rondaram a política de juros nos Estados Unidos ao lado de titubeios das autoridades 
monetárias do Japão e da Europa foram os grandes responsáveis pelos momentos de forte 
aversão ao risco vivido pelos mercados neste ano. No mercado de juros, a curva 
desinclinou bastante ao longo do mês de outubro, com a parte curta abrindo um pouco e o 
DI Jan/21 diminuindo quase 30 bps no mês. A maioria dos fundos manteve posições 
compradas em juros reais e inflação, apostando no início do ciclo de afrouxamento 
monetário trazendo uma melhor performance para essa classe de ativos. Após o Copom 
as NTNB-s intermediárias abriram quase 20 bps e as inflações implícitas caíram na mesma 
magnitude. Houve então uma forte diminuição das posições compradas em inflação e 
diminuição da posição em juros reais. O Copom optou por iniciar o ciclo de afrouxamento 
monetário com um corte de 25 bps na Selic, expectativa da maioria do mercado. A 
surpresa ficou por conta de um discurso mais conservador, que sugere que o ritmo de 
cortes pode ser dessa magnitude. Diante desse cenário, a curva de juros acentuou sua 
inclinação negativa, com as taxas de 1 ano estáveis e as de 5 anos caindo 25 bps. A 
performance dos juros reais voltou a desapontar, com os papeis abrindo levemente em 
outubro, e as inflações implícitas ao longo da estrutura até 10 anos permanecendo ao 
redor de 5%, nível próximo ao mínimo histórico. A performance dos fundos de renda fixa 
ficou aquém do benchmark em função das perdas em nossas estratégias direcionais. Ao 
longo do mês, montamos posições compradas em juros reais e inflação, apostando que o 
início do ciclo de afrouxamento monetário pudesse trazer um melhor rendimento para essa 
classe de ativos. Após o Copom as NTNB-s intermediárias abriram quase 20 bps e as 
inflações implícitas caíram na mesma magnitude. 

Quanto a renda variável, o Ibovespa encerrou outubro com alta de 11,23%, aos 
64.924 pontos. Os demais índices internacionais variaram: S&P500 -1,94% (USD), Euro 
Stoxx + 1,77% (EUR) e Nikkei + 5,93% (JPY). Nas commodities, o petróleo tipo Brent 
fechou em US$ 48,30 (-1,55% no período) e o minério de ferro em US$ 64,38 (+ 15,25% 
no mês). No âmbito internacional, as novidades da eleição presidencial americana foram 
os destaques nos noticiários. Não houve reunião do FED e o mercado projeta mais de 80% 
de probabilidade de aumento em dezembro. Os dados positivos de atividade e 
desemprego corroboraram para o fortalecimento desse cenário, favorecendo a valorização 
do USD e a alta da curva de juros americana. No entanto, os diferentes resultados nas 
pesquisas de intenção de votos, somadas a divulgação de novos episódios 
comprometedores para ambos os candidatos, adicionaram volatilidade em todo o período. 
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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: 
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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. 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 0,80%. 

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 nos mercados após a divulgação do resultado da eleição americana provocou a 
queda de alguns índices IMA.  Devemos observar o comportamento dos índices no 
fechamento deste mês, pois se perdurar a queda até agora observada deveremos estudar 
modificações na carteira com a finalidade de proteger a boa rentabilidade até agora 
atingida. 
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Nos meses de setembro e outubro 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 setembro e outubro. 

 
 É o relatório. 
 

Nova Prata, 24 de novembro de 2016. 
 

 
 
 

                                                              Seloi T. Seganfredo Cavasin 
                                                            Gestora do IPRAM 


