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Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2016. 

Ilmo(a). Sr(a).  
 
Paulo Lourenço Schmitz de Moraes 

M. D. Presidente do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rolador – RPPS 
 
ROLADOR - RS 

Prezado(a) Senhor(a): 

1 – INTRODUÇÃO 

 Submetemos a sua apreciação análise relativa aos investimentos do Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Rolador – RPPS , na data base de 31.12.2016 tendo como suporte as 
informações que constam em DAIR enviado a esta consultoria. 

2 – DO ENQUADRAMENTO À RESOLUÇÃO CMN nº. 3.922, de 2010 e a POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
2016. 

 A carteira dos fundos de investimentos onde o Regime Próprio de Previdência Social do Município 
de Rolador – RPPS  mantém recursos aplicados está denquadrada em aplicação no ativo 'FI de Renda Fixa' 
do Art. 7º, IV, a, superior a 20% do total dos recursos do RPPS, em desacordo com o Artigo 13 da Resolução 
3.922/10 e nos termos da Política de Investimentos (PI) para o ano de 2016. 
 

3 – ANÁLISE DA META ATUARIAL  
 3 – ANÁLISE DA META ATUARIAL  

IPCA dezembro de 2016 0,30 

INPC dezembro de 2016 0,14 

IPCA acumulado 2016 6,29 

INPC acumulado 2016 6,58 

Meta atuarial IPCA até dezembro de 2016 (IPCA+6%) 12,67 

Meta atuarial INPC até dezembro de 2016 (INPC+6%) 12,97 

Meta atuarial IPCA até dezembro de 2016 (IPCA+5,75%) 12,40 

Meta atuarial INPC até dezembro de 2016 (INPC+5,75%) 12,71 

Meta atuarial IPCA até dezembro de 2016 (IPCA+5,5%) 12,13 

Meta atuarial INPC até dezembro de 2016 (INPC+5,5%) 12,44 

 

Pelo relatório Focus final de dezembro de 2016. 

Pelo sistema de expectativas do Banco Central do Brasil em dezembro de 2016. 
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4 -  CENÁRIO MACROECONÔMICO  

4.1 - Cenário Econômico novembro 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 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. 

Em resumo, com a política econômica calcada na expansão fiscal, a economia americana poderá 

exibir taxas mais robustas de crescimento nos primeiros anos, que logo esbarrarão no pouco espaço 

ocioso presente na economia, gerando pressões inflacionárias. Juros elevados e dólar globalmente 

fortalecido completariam esse cenário.  

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.  

4.2 - Cenário Econômico dezembro de 2016 
 

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 (-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 
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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. 

Próximas reuniões do COPOM em 2017: 

Janeiro (10 e 11), Fevereiro (21 e 22), abril (11 e 12), maio (30 e 31), julho (25 e 26), setembro (5 

e 6), outubro (24 e 25) e dezembro (5 e 6). 

 

 

5 – DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS  
 
Com base nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de 

Rolador – RPPS  que constam no DAIR, as posições dos investimentos na data base de 31.12.2016 são as 
seguintes: 
Instit.     Rentabilidade   31.12.2016   Índice de    

 Financ**  Nome do fundo Mensal (%) 2016 (%) CNPJ Investimentos % do RPPS   Referência   

 Banrisul  BANRISUL FOCO IMA-B 2,93 24,07 16.844.890/0001-58  R$      74.579,52  0,88% IMA B 

 Banrisul  Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 1,17 14,46 18.466.245/0001-74  R$ 1.004.718,01  11,90% IRF-M 1 

 BB DTVM  BB PREVID RF IRF-M 1,81 23,21 07.111.384/0001-69  R$    387.223,94  4,59% IRF-M 

 BB DTVM  BB PREVID RF IDKA 2 1,25 14,89 13.322.205/0001-35  R$ 1.443.683,21  17,10% IDKA 2A 

 BB DTVM  BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC 1,17 14,48 11.328.882/0001-35  R$ 1.903.367,26  22,55% IRF-M 1 

 BB DTVM  BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP 2,89 24,52 07.442.078/0001-05  R$    368.967,15  4,37% IMA B 

 BB DTVM  PREVID RF IMA-B 5 1,36 15,28 03.543.447/0001-03  R$    803.458,62  9,52% IMA-B 5 

 CEF  CAIXA FI RS RF 1,10 14,04 05.164.364/0001-20  R$ 2.149.493,78  25,46% CDI 

 CEF  CAIXA FIC Ações Valor Dividendos -0,53 12,37 15.154.441/0001-15  R$    112.497,19  1,33% DIVIDENDOS 

 CEF  CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 1,38 15,19 11.060.913/0001-10  R$    191.616,30  2,27% IMA-B 5 

  Disponibilidades     -  R$        1.614,94  0,02%   

 TOTAL  - 1,29     15,42  -  R$ 8.441.219,92  100,00%   

 
*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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Gráfico 1 – Distribuição da carteira de fundos 

 
Os recursos aplicados pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rolador – RPPS, 

conforme o quadro acima comprova estão sendo realizados junto à Caixa Econômica Federal, Banco do 
Brasil e Banrisul. Esta situação observa o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 
do Sul, art. 164, parágrafo terceiro, da Constituição Federal. 

 
 

 

 Gráfico 2 - Distribuição, quanto aos índices de referência, dos fundos que compõem a carteira de 
investimentos. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos recursos por instituição financeira. 

 
 
 

6 – Considerações sobre a carteira de investimentos:  
 

Meta atuarial do período (01/01/2016 a 31/12/2016) 12,71%  

Rentabilidade atingida pelo RPPS no mesmo período 15,42% 

Instituições financeiras onde os recursos estão aplicados  CEF, Banrisul e Banco do Brasil 

Quantidade de índices onde há recursos aplicados 7 

Rentabilidade mensal (dezembro de 2016) 1,29% 

Quantidade de fundos de investimento na carteira 10 

 

1. A meta atuarial do período foi atingida.  A rentabilidade da carteira de investimentos está acima 
do CDI, evidenciando boa qualidade na gestão dos recursos do RPPS; 
 

2. Recomendamos alterar a atual alocação de recursos, mantendo em no máximo 20% os recursos 
aplicados em IRF-M1 e realocar  em IRF-M; Reduzir para no máximo 20% os recursos aplicados 
em CDI e realocar em IMA-B; 

 
3. A diversificação institucional está adequada; 

 
4. Recomendamos manter a postura conservadora em relação às aplicações financeiras do RPPS, 

observando o comentado no item 2; 
 

5. O ano se inicia com alguma tranquilidade nos mercados. Porém, questões políticas seguem 
ditando o ritmo da economia. O impacto é notório nas carteiras de investimentos, e 
recomendamos que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS mantenha postura 
conservadora, visto seu perfil de investimentos e a busca por preservação de capital. 

 

Importante: As sugestões, recomendações e comentários  apresentados por esta consultoria 
são de caráter informativo e complementar. Não há, de forma alguma, garantia de 
rentabilidade. 
 

Atenciosamente,  
CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL – Consultoria de Valores Mobiliários - CVM 
 

Francisco Magro                        
Consultor de Valores Mobiliários-CVM                   
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