
 
 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

2º TRIMESTRE DE 2022 
 

 

O Regime Próprio de Previdência Social-RPPS dos servidores municipais de Dom 

Pedrito instituído pela Lei Municipal nº 942/2001 e reestruturado pela Lei nº 2.387, de 

15/10/2018, em face ao cumprimento do disposto nos incisos III e IV do Art. 3º da Portaria nº 

519, de 24/08/2011, do Ministério da Previdência Social, bem como para fins gerenciais, emite 

o presente relatório de acompanhamento e avaliação dos recursos do RPPS, referente ao 2º 

trimestre de 2022. 

 

1. Avaliação Geral do RPPS 

 

O RPPS possui atualmente (competência de junho/2022) 1.834 pessoas vinculadas ao 

Regime, sendo 1.158 servidores ativos, 551 inativos e 114 pensionistas do Poder Executivo e 

11 servidores ativos do Poder Legislativo. Conforme Lei Municipal 2387, de 15/10/2018, o 

Fundo é custeado por contribuições previdenciárias:  

Do Município 

-  Contribuição normal de 22%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I a 

V, da Lei acima citada; 

-  Contribuição para recuperação do passivo atuarial e financeiro de 31%, incidente 

sobre a base de cálculo prevista no art. 17, I e V, da Lei 2387. 

Do Servidor Ativo 

- Contribuição de 14%, sobre a base de contribuição cujo valor seja igual ou inferior ao 

limite máximo estabelecido para benefícios do RGPS; e 

A alíquotas supracitadas tem como base de cálculo o previsto no art. 18, I e II, da mesma 

Lei já citada. 

Do Servidor Inativo 

- Contribuição de 14%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 19, I e II, da 

Lei 2387. 

 

 



 
Do Pensionista 

 - Contribuição de 14%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 20, I e II, da 

mesma Lei. 

Além dessas contribuições, o Fundo ainda possui ingressos provenientes da amortização 

de empréstimo contraído pelo município com parcelamento mensal no total de 240 vezes (sendo 

que até o momento foram pagas 210 parcelas), rentabilidade de suas aplicações financeiras e 

da compensação previdenciária com o RGPS (TABELA 1). Tais recursos são aplicados no 

custeio dos benefícios de inativos e pensionistas (TABELA 2). As despesas administrativas são 

custeadas pelos valores aplicados na conta taxa de administração, conforme Lei Municipal nº 

2387/2018. 

TABELA 1 – Total de Ingresso de Valores no 2º Trimestre de 2022. 

Ingresso de Recursos  Abril Maio Junho  TOTAL  

 Contribuições   2.037.884,05   2.082.905,16   2.058.830,15   6.179.619,36  

 Aportes      189.944,93      284.356,95      184.458,47      658.760,35  

 Parcelamentos        57.767,96        58.056,80        58.347,08      174.171,84  

 Compensação Previdenciária        31.545,03        31.545,03        29.210,52        92.300,58  

 Receitas Aplicações Financeiras      303.261,00   1.614.722,21    -617.169,52   1.300.813,69  

 TOTAL   2.620.402,97   4.071.586,15   1.713.676,70   8.405.665,82  

 

Na tabela acima pode-se observar que o 2º Trimestre de 2022 apresentou um 

desempenho de receitas inferior ao esperado, devido principalmente, pelo fraco desempenho 

das aplicações financeiras do RPPS. 

TABELA 2 – Total da Utilização dos Recursos no 2º Trimestre de 2022. 

Utilização dos Recursos  Abril Maio Junho  TOTAL  

Aposentadoria  1.526.636,85 2.244.796,67 1.511.766,98 5.283.200,50 

Pensões por morte  195.915,85 293.293,53 197.855,07 687.064,45 

Benefícios de resp. do Tesouro  189.944,93 284.356,95 184.458,47 658.760,35 

Compensação rep. ao Tesouro 2.334,87 2.334,87 0,00 4.669,74 

Despesas com investimentos 11.036,50 6.089,86 2.473,95 19.600,31 

Despesas Administrativas  3.111,06 10.683,31 13.501,11 27.295,48 

TOTAL  1.928.980,06 2.841.555,19 1.910.055,58 6.680.590,83 

 



 
No 2º trimestre, o RPPS teve uma despesa total de R$ 6.680.590,83, e uma receita de 

R$  8.405.665,82, ficando um saldo positivo de R$  1.725.074,99. 

 

2. Avaliação dos Investimentos 

 

 Os recursos efetivamente recebidos pelo RPPS foram aplicados, levando em conta a 

orientação da Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e observando os limites da Resolução 

nº 4.963/2021 e suas alterações. 

A Gestão, juntamente com o Comitê de Investimentos, optou por manter uma estratégia 

de proteção para a carteira de ativos do RPPS. O Trimestre apresentou momentos de grande 

volatilidade nos investimentos do RPPS, fatores como a inflação global, a China com a política 

de tolerância zero para COVID, conflito no leste Europeu, entre Rússia e Ucrânia, acabaram 

projetando um a desaceleração na economia mundial. No cenário doméstico o risco fiscal 

influenciou o baixo desempenho do mercado. Dessa forma, continuamos obrigados a tomar 

uma posição de proteção ainda mais forte para a carteira de ativos do RPPS.  

A seguir um breve relato dos principais fatores que interferiram diretamente no 

mercado, neste 2º Trimestre de 2022: 

ABRIL 

 
No mês de abril, a curva de juros futuros apresentou elevação em todos os vencimentos, reflexo das 

contínuas pressões inflacionárias globais e locais. Consequentemente, cresceram as expectativas de que a 

política monetária deveria continuar em ritmo contracionista – o que de fato foi observado na primeira 

semana de maio, com elevação de juros no Brasil e nos EUA. Essa dinâmica de juros impactou negativamente 

os títulos prefixados e IPCA+ do Tesouro.  

Indo para o cenário externo, nos EUA, na economia americana segue dando sinais de 

superaquecimento. Mesmo quando indicadores vêm abaixo do esperado, como o PIB, há indícios de que a 

demanda agregada permanece forte e os dados de inflação mostram que as pressões de custos estão se 

espalhando e sendo repassadas para outros preços, como salários. O PIB dos EUA no 1º trimestre veio abaixo 

do esperado, com queda de -1,4 % em termos anualizados. No entanto, a demanda  agregada de internados 

EUA acelerou de 1,7% para 2,6%. Isso mostra que há um descompasso entre oferta e demanda agregadas, e 

que no 1ºtrimestre a demanda foi atendida via aumento de importações e queda de estoques.  

Os discursos de membros do FOMC, comitê de política monetária do Federal Reserve (banco central 

dos Estados Unidos), têm ficado mais hawkish ao longo dos últimos meses e semanas, e, com o cenário 

acima, devem prosseguir nessa toada. O FOMC, no início de maio, elevou a taxa básica de juros em 0,5 pp, 



 
para o intervalo de 0,75%-1,00% a.a. A alta dá continuidade ao ciclo de aperto monetário em resposta ao 

aumento da inflação. O Fed sinalizou que o ciclo deve continuar nesse ritmo adiante.  

Não podemos deixar de comentar sobre a Guerra na Ucrânia, com novas sanções, onde a UE propôs 

uma proibição progressiva das importações de todo o petróleo russo (do qual a região é bastante dependente), 

enquanto os estados membros tentam chegar a um acordo sobre um sexto pacote de penalidades contra 

Moscou por sua invasão na Ucrânia. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a 

proibição abrangerá todo o petróleo russo. Ela prometeu eliminar gradualmente os suprimentos de forma 

“ordenada”, atingindo petróleo bruto dentro de seis meses e produtos refinados até o final do ano.  

Os preços das commodities ligadas à guerra, como trigo e petróleo, voltaram a subir.  

Na China, após um mês de lockdowns em Xangai, com crescente descontentamento da população e 

agravamento de problemas em cadeias de suprimentos globais, outras importantes cidades chinesas, como 

Pequim, aumentam restrições de circulação e tentam evitar a severidade das medidas de isolamento de 

Xangai.  

Por aqui, surpresas positivas nos indicadores econômicos do primeiro trimestre de 2022 levaram a 

sucessivas revisões altistas nas projeções para o PIB (Produto Interno Bruto). A consolidação da vacinação 

e seu impacto sobre a reabertura tem estimulado a continuidade da normalização do setor de serviços. A 

injeção adicional de estímulo fiscal via transferência direta para famílias (expansão do Auxílio Brasil, 

liberação de recursos do FGTS) e reajustes salariais dos entes subnacionais melhoram a perspectivado setor 

varejista no curto prazo. Ademais, a continuidade do processo de readequação de estoques, somado a um 

comportamento mais dinâmico da demanda doméstica tem levado a um melhor desempenho da indústria. No 

entanto, esse desempenho da atividade em 2022 tem sido acompanhado por uma aceleração inflacionária, e 

contínua desencorajem das expectativas de inflação. Como resultado, há a necessidade de aperto monetário 

adicional, e esse tem sido realizado pelo Banco Central do Brasil (BCB). E a política monetária contracionista 

terá impactos na atividade econômica pelos canais de transmissão usuais.  

No começo de maio o Copom, comitê de política monetária do Banco Central do Brasil, decidiu 

elevar a taxa básica de juros para 12,75% a.a., conforme esperado. O mercado avaliou que o BCB tenha 

sinalizado que o momento da pausa está se aproximando. Ainda assim, o comunicado pós-reunião apontou 

como provável outra alta na reunião de junho, ainda que menor, o que torna provável que a Selic atinja um 

pico de 13,25% ou 13,50%.  

Ainda ressaltamos que o cenário internacional será mais desafiador. A aceleração inflacionária, com 

fortes indícios de superaquecimento da economia americana demandarão do Federal Reserve uma resposta 

contundente. Como resultado, é esperada a desaceleração da economia americana. Em paralelo, as 

perspectivas para a economia chinesa seguem negativas com a reafirmação da política de tolerância zero 

contra a Covid-19, e o tímido anúncio de medidas de estímulo adicionais. Esse é o panorama especialmente 

complexo que a economia brasileira enfrentará em 2023. Essa perspectiva pior de crescimento resulta na 

projeção de um panorama menos ruim para inflação. Vale a ressalva, porém, que para concretização desse 



 
processo desinflacionario é condição necessária a ancoragem das expectativas de inflação. Caso contrário, o 

panorama torna-se ainda mais complexo, representando uma estagflação.  

Na Renda Fixa em abril, podemos colocar que do lado global os temas, Guerra e FED, continuaram 

dominando os mercados. Ambos se encontram na inflação e, durante abril, o Banco Central americano trouxe 

um discurso mais duro de normalização de política monetária para desaquecimento da economia. O 

enfraquecimento da atividade chinesa também vai nessa direção. Embora a inflação global no curto prazo 

siga pressionada, esses movimentos devem contribuir para arrefecimento a frente. No Brasil, dinâmica de 

inflação continua bastante desfavorável, o que deve levar o Banco Central a estender o ciclo de aperto na 

Selic para além da reunião de maio. Apesar da atividade estar mais favorável no curto prazo, o cenário 

prospectivo é frágil e não é descartado ser projetado até mesmo uma recessão em 2023. Desta maneira, 

tivemos inclinação das curvas de juros, e, novamente, boa performance das NTN-Bs curtas. Ainda, 

observamos perdas nas estratégias de caixa (LFTs), acomodando após valorização recente. Seguimos num 

ambiente, tanto global como local, repleto de incertezas. No mundo, as pressões inflacionárias e o processo 

de retirada de estímulos, buscando um pouso suave, tendem a ser um processo volátil e difícil de prever.  

Já na Renda Variável, o mês de abril apresentou grande volatilidade para o Ibovespa, principal índice 

da bolsa de valores brasileira, que encerrou o mês cotado aos 107.876 pontos, com uma queda de 

aproximadamente 10%. O cenário negativo não foi exclusividade do Brasil, os principais índices e bolsas de 

valores como a Nasdaq e o S&P 500 tiveram quedas significativas. O aperto da política monetária americana, 

a crescente inflação no Brasil, a saída de recursos estrangeiros e a consequente desvalorização do real frente 

ao dólar foram fatores que contribuíram para a queda brusca do índice. Colocamos também que o governo 

voltou a interferir na Petrobras, alterando o CEO da estatal. A principal preocupação aqui é se o novo 

executivo irá alterara política de preços da empresa. A inflação continua preocupante. O IPCA de março, que 

interferiu no humor de abril, foi 1,63%ao mês (11,30% no acumulado de 12 meses), enquanto o mercado 

esperava 1,35%.  

Falando em IPCA, o de abril foi de 1,06%, no ano em 4,29%, puxado pela alta dos preços dos 

combustíveis. Apesar de ter desacelerado frente ao resultado de março, a inflação saltou para 12,13% no 

acumulado em 12 meses, acima dos 11,30%observados nos 12 meses imediatamente anteriores. 

 

MAIO 

 

No mês de maio, a curva de juros futuros apresentou elevação em todos os vencimentos, reflexo das 

contínuas pressões inflacionárias globais e locais, acrescidas de receios com a política fiscal, em meio a 

propostas do governo para redução de impostos para controle da inflação. Na renda variável, maio foi mais 

um mês volátil para os mercados, com investidores globais cada vez mais preocupados com os juros subindo 

e riscos maiores de uma recessão econômica. No Brasil, o Ibovespa teve mais um mês positivo com um 



 
retorno de +3,2% em reais, e, apesar do fortalecimento do dólar frente à outras moedas com o avanço de 

juros nos EUA.  

Indo para o cenário externo, permanece a avaliação de um cenário internacional desafiador para os 

próximos trimestres, num contexto de riscos relevantes e revisões baixistas nas projeções de crescimento 

global, que atualmente estão pouco acima de 3,0% para 2022 e 2023. No último mês especificamente, o 

ajuste veio por conta do PIB chinês. A manutenção da política de tolerância zero à Covid-19 diante de cepas 

mais transmissíveis faz com que a expectativa para os próximos meses seja de recuperação lenta nos serviços, 

com redução na projeção de crescimento para 2022. Ao mesmo tempo, o governo chinês tem adotado 

medidas de estímulo no setor de construção, infraestrutura e menos aperto regulatório no setor de tecnologia, 

o que pode ajudar a evitar uma desaceleração maior.  

Nos Estados Unidos, dados apresentaram desaceleração no ritmo de crescimento, mas ainda longe 

de mostrar sinais de recessão iminente. A inflação veio em linha com as expectativas, diminuindo na variação 

em 12 meses em abril em relação a março, indicando um “pico” que acalmou os mercados. Os núcleos de 

inflação, por sua vez, seguiram pressionados na margem, em especial nos serviços e no índice de difusão, 

mostrando que o cenário inflacionário ainda é desafiador, porém o mercado se concentrou nas notícias boas 

do índice cheio. O FOMC aumentou a taxa de juros em 50 pb, para 0,75%, e indicou que devem ocorrer pelo 

menos mais duas altas dessa magnitude nas próximas reuniões, e que a taxa de juros deve ir para o patamar 

neutro no final do ano e contracionista no ano que vem.  

Na Europa, a inflação veio em linha em abril, porém os dados de maio ficaram acima das 

expectativas e voltaram a amostrar alta em 12 meses O BCE indicou que deve começar a subir juros em 25 

pb por reunião a partir de julho. Alguns membros mais hawks falam em subir 50 pb, porém a presidente do 

BCE, Lagar de, e diversos membros importantes ainda falam em altas de 25 pb.  

Vindo para o Brasil, os últimos indicadores continuaram mostrando sinais positivos em termos de 

atividade econômica. O PIB do primeiro trimestre cresceu 1,0% contra o quarto trimestre de 2021, após 

expansão de 0,7% no último trimestre do ano passado. Para o segundo trimestre, as primeiras informações 

sugerem continuidade do dinamismo. No entanto, a partir do segundo semestre, existe uma tendência para 

uma trajetória com visível desaceleração, refletindo, entre outros fatores, apolítica monetária contracionista.  

A sucessão de choques no cenário internacional resultou em novas pressões sobre produtos 

industriais e commodities. Em particular, a consolidação da visão da Guerra Rússia-Ucrânia como um 

conflito prolongado e que terá efeitos duradouros sobre os mercados gerou deslocamentos em nível nos 

preços de algumas commodities. Uma externalidade desse movimento é a melhora da perspectiva para a 

arrecadação de impostos e contribuições dos setores diretamente beneficiados (principalmente petróleo e 

gás). Esses novos choques resultaram também em revisões altistas nas projeções de inflação de produtos 

comercializáveis (alimentos e industriais). Em paralelo, a continuidade da reabertura da economia, e, 

principalmente, o melhor desempenho do setor de serviços tem resultado num panorama de inflação de 

serviços mais persistente do que esperávamos anteriormente. A resultante desses processos é a contínua 



 
revisão altista nas projeções de inflação, o que tem impactos diretos no PIB nominal (importante determinante 

das receitas fiscais).  

Falando em inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio foi de 

0,47%, no ano, o IPCA acumula alta de 4,78% e, nos últimos 12 meses, de 11,73%. Oito dos nove grupos de 

produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio. A maior variação veio do grupo Vestuário. Já o maior 

impacto (0,30 p.p.) veio dos Transportes, que desaceleraram em relação ao mês anterior. Alimentos e bebidas 

também desaceleraram, registrando 0,48% em maio. O único grupo a apresentar queda foi Habitação (-

1,70%), contribuindo com um impacto de -0,26 p.p. no índice do mês. O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC teve alta de 0,45% em maio, no ano acumula alta de 4,96% e, nos últimos 12 meses, de 

11,90%.  

Quanto a renda fixa em maio, no mundo, embora a inflação ainda esteja pressionada, o tema já passa 

a ser a possibilidade de uma recessão a frente, o que sinalizamos no último mês. Acreditamos que isso não 

irá impedir o FED de levar os juros ao campo restritivo e entendemos que esse processo vira com alguma dor 

aos mercados. Na China, medidas de estímulo são implementadas para conter a forte desaceleração recente 

da atividade. Essa dicotomia entre frear a inflação e acelerar o crescimento (ou fazer um pouso suave) tem 

impacto relevante para ativos de risco, em especial commodities.  

No Brasil, na primeira semana de maio, o Copom decidiu por elevar a Selic em um ponto percentual, 

para 12,75%. O comunicado foi visto como hawkish, sinalizando a possibilidade de um novo aumento na 

reunião de junho. A dinâmica de inflação segue desfavorável, o que deve levar o Banco Central a elevar a 

taxa Selic para 13,25%, sem garantir o fim do ciclo. O governo, através de renúncias fiscais, como a limitação 

do ICMS, busca reduzir as principais contas dos brasileiros, mirando a Eleição de outubro, tema esse que 

deve ganhar importância a partir de agora. Do lado da atividade, dados de curto prazo seguem bastante 

favoráveis e trazem revisões altistas para 2022, sem alterar o pessimismo para o próximo ano.  

Já na renda variável, o Ibovespa encerrou o mês com valorização de 3,22%. Os demais índices 

tiveram as seguintes variações: S&P 500 0,18% (USD), Euro Stoxx +1,34% (EUR) e Nikkei +1,72% (JPY). 

Nos EUA, a aproximação do Quantitative Tightening (QT) somado à inflação elevada mantém o sentimento 

de cautela entre os investidores, os quais levantam a possibilidade de uma recessão. Contudo, o mercado de 

trabalho e consumo continuam fortes.  

A Europa continua a sofrer com aumento da inflação. Em maio o CPI do continente foi de 8,1%, 

representando uma aceleração em relação ao divulgado em abril de 7,8%. A UE impôs um embargo sobre a 

importação de petróleo da Rússia, o que manteve a commodities em alta mesmo com o medo de uma recessão 

global. O minério de ferro sofreu com a China desacelerando o crescimento do curto prazo. Na China, os 

números de infecções por covid-19 estão caindo, permitindo uma reabertura gradual das regiões mais 

afetadas, o que deve melhorar parcialmente as cadeias produtivas.  

O cenário brasileiro não se alterou de forma expressiva neste mês. A inflação continua alta e há 

pouca previsibilidade de quando vai começar a cair. À medida que nos aproximamos das eleições, a 3° via 

perde cada vez mais força, concentrando as intenções de votos entre Lula e Bolsonaro. 



 
 

JUNHO 

 

No mês de junho, a curva de juros se elevou novamente em todos os vencimentos. No curto prazo, 

atribuímos ao reflexo das contínuas pressões inflacionárias globais, consequentes indicações de altas de juros 

tanto nos EUA quanto no Brasil. No longo prazo, está relacionado a preocupações com a política fiscal local, 

devido principalmente às iniciativas do governo para tentar conter a inflação, como a PEC dos Combustíveis 

e novos auxílios sociais.  

No exterior, o cenário econômico fica cada vez mais desafiador para muitos países, em especial para 

os desenvolvidos. Ao mesmo tempo em que dados de inflação permanecem elevados e bancos centrais 

ficaram mais “hawkish” para combater uma possível desancoragem de expectativas de inflação, dados de 

atividade começam a mostrar fraqueza, aumentando a chance de a economia mundial entrar em recessão. Em 

junho, os dados de inflação divulgados nos principais países voltaram a subir, mostrando que a alta de preços 

ainda não “fez pico”. A inflação em 12 meses chegou a um patamar mais alto em quase todos os países, com 

destaque para EUA (8,6% a.a.), na Zona do Euro (8,6% a.a.) e Reino Unido (9,1% a.a.).  

Na questão dos Bancos Centrais, o discurso de seus membros nas reuniões de política monetária, 

que aconteceram em sua maioria na metade do mês, e no simpósio de Sintra, organizado pelo BCE (Banco 

Central Europeu), no final do mês, mostraram grande preocupação não apenas com a inflação elevada vista 

nos dados, mas também com desancoragem de expectativas de médio e longo prazo. Dessa forma, todos 

prometeram mais aumentos de taxas de juros nas próximas reuniões, e muitos surpreenderam os mercados 

com movimentos mais fortes.  

Por aqui podemos colocar que ao longo desse ciclo de aperto monetário temos visto revisões 

sucessivas da taxa Selic terminal. O panorama inflacionário mais persistente que o inicialmente projetado, o 

cenário global mais adverso e a deterioração do comportamento via aumento do risco fiscal explicam essas 

revisões. Ademais, questionamentos sobre o empenho do Banco Central em perseguir o centro da meta 

contribuíram para a desencorajem das expectativas de inflação. Acreditamos que as decisões de política 

monetária continuarão a lidar com duas fontes de incerteza exógenas ao seu processo decisório: o cenário 

internacional – em particular o grau de aperto monetário do Federal Reserve – e os rumos da política fiscal 

no Brasil.  

O quadro fiscal ficou mais incerto nas últimas semanas. Há um avanço de pautas que ampliam 

desonerações e dispêndios governamentais. Algumas medidas devem ficar restritas a 2022, mas outras têm 

caráter permanente, com consequências para a trajetória da dívida pública. As desonerações recentes reduzem 

a projeção de inflação para 2022, mas elevam a do próximo ano. A despeito dessa mudança de preços 

relativos, não notamos uma alteração do quadro inflacionário, que ainda requer atenção. A inflação exige que 

a taxa de juros permaneça elevada por um período mais prolongado.  



 
Falando de inflação, em junho o IPCA fechou junho em 0,67%, informou hoje o IBGE. Houve 

aceleração em relação ao mês anterior, quando o índice ficou em 0,47%. O resultado foi puxado 

principalmente pelos gastos com alimentos, que têm forte peso no índice, além do custo com roupas e 

mensalidade do plano de saúde. Já o INPC que calcula a inflação para famílias de baixa renda e é usado como 

referência para reajustes salariais e benefícios do INSS, subiu 0,62% em junho, contra 0,45% em maio.  

A renda fixa, globalmente, nossa leitura de que o FED, principal Banco Central do Mundo, não 

hesitaria em gerar alguma “dor” aos mercados durante o combate da inflação mostrou-se acertada e o mesmo 

surpreendeu com uma alta de75bps nas Fed Funds, além de indicar taxas terminais acima do neutro. Após 

esse movimento a temática de investimentos passa a oscilar entre Inflação e Recessão, o que mantém o 

ambiente para tomada de risco instável.  

No Brasil, a dinâmica de inflação segue desfavorável enquanto “canetadas” do governo entram em 

campo para derrubar preços de combustíveis e energia. Essas e outras medidas populistas, mirando as eleições 

– que agora passam a ganhar relevância – tendem a deixar o trabalho do Banco Central ainda mais duro, e 

assim o mesmo deve estender o ciclo de aperto na Selic para 13,75% a.a. e manter em patamar elevado por 

longo período. Nesse ambiente observamos prêmios elevados embutidos nos ativos locais. Assim, no mês, 

vimos perdas importantes no Real, Bolsa e em menor magnitude na Renda Fixa (especialmente na parte 

longa).  

Já a bolsa, o Ibovespa encerrou o mês com valorização de -11,50% e o S&P 500 -8,26% (USD). A 

conjuntura nos mercados desenvolvidos é muito semelhante, os bancos centrais subestimaram a possibilidade 

de uma inflação duradoura e demoraram para iniciar o aperto monetário. Assim, as taxas de juros básicas ao 

redor do mundo vão ser corrigidas de forma mais tempestiva, elevando a possibilidade de “Estagflação”. 

Nesse sentido, os mercados de ações estão se ajustando à essa nova realidade.  

A China vive um cenário um pouco diferente, os casos de covid começam a diminuir e os grandes 

centros urbanos estão no processo de reabertura. Contudo, os números de atividade ainda devem vir mais 

negativos. Esse menor crescimento mundial também está afetando os preços das commodities, especialmente 

metálicas. Para o petróleo, as sanções contra a Rússia ainda mantêm os preços elevados, mas OPEP+ 

confirmou um aumento na produção. Semelhante ao resto do mundo, inflação é a principal preocupação no 

Brasil. Para combatê-la, o governo aprovou medidas para diminuir o ICMS sobre os combustíveis, gás e 

energia. Medidas populistas como essa devem ser usadas para alavancar a campanha eleitoral do atual 

presidente, que está encontrando dificuldades em liderar nas pesquisas de intenção de voto. 

 

Fonte: Referência Gestão e Risco 

 

A Meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para 2022 é de IPCA + 4,88%. 

Os rendimentos na maioria dos meses do 2º trimestre, apresentaram desempenho a baixo da 

Meta Atuarial para o período, a única exceção foi maio.  



 
No GRÁFICO 1, pode-se observar o desempenho isoladamente dos meses de janeiro, 

fevereiro e março, assim como o comportamento da meta para estes meses. 

GRÁFICO 1 – Rentabilidade  X  Meta Atuarial 2º Trimestre 2022 

 

 

No Gráfico acima pode-se observar o fraco desempenho da Carteira de Ativos do RPPS 

frente a Meta Atuarial, fazendo com que o RPPS, que teve um acumulado de 3,89% no ano (R$ 

6.302.241,46), atingisse 48,47% da Meta Atuarial, que acumula no 2º trimestre 8,03%.  

QUADRO 1 – Rentabilidade Acumulada no 2º Trimestre de 2022. 

Fundo de investimento Rendimentos R$ 
% Rentab. 

Ano 

% Meta de 

2022 

BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP R$ 704.775,70 5,51% 68,67% 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES R$ 24.028,89 2,05% 25,49% 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF R$ 692.722,23 6,41% 79,84% 

BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP R$ 73.600,89 4,13% 51,48% 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF R$ 4.517,13 4,88% 60,82% 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REFIMA-B LP R$ 236.534,78 4,03% 50,19% 

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES R$ -112.947,38 -17,82% -221,86% 

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I R$ -180.303,07 -17,62% -219,38% 

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I R$ -171.644,06 -15,61% -194,45% 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREV. R$ -179.596,62 -8,53% -106,21% 

BB AGRO FIC AÇÕES R$ -37.467,52 -7,62% -94,95% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV. R$ 401.464,62 3,71% 46,24% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV. R$ 362.650,95 4,30% 53,54% 

BB CONSUMO FIC AÇÕES R$ -153.787,29 -25,32% -315,31% 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV. R$ -68.908,83 -6,80% -84,64% 

BB IDKA 2 TPFI RF PREV. R$ 610.718,31 6,46% 80,41% 

BB IMA-B 5 FIC RF PREV. LP R$ 383.135,83 6,47% 80,60% 

0,18%

0,96%

-0,36%

1,46%

0,87%

1,07%

Abril

Maio
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IPCA+4,88% RPPS



 
BB IPCA III FI RF PREV. CRÉDITO PRIVADO R$ 314.049,60 6,36% 79,25% 

BB IRF-M 1 TPFIC RF PREV. R$ 38.638,29 4,85% 60,43% 

BB PERFIL FIC RF REFDI PREV. LP R$ 458.100,25 5,54% 69,03% 

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I R$ -166.166,19 -31,34% -390,25% 

BB TPXXI FI RF PREV. R$ 56.552,42 - 0,00% 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP R$ 266.423,90 4,95% 61,61% 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF R$ 8.336,07 4,59% 57,18% 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES R$ -30.441,11 -5,66% -70,48% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF R$ 357.790,41 4,59% 57,13% 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TPFI RF LP R$ 414.213,61 6,41% 79,86% 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TPFI RF LP R$ 1.083.468,15 6,51% 81,09% 

CAIXA BRASIL IMA-B TPFI RF LP R$ 103.794,49 4,25% 52,94% 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO R$ 105.092,15 6,81% 84,82% 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TPFI RF R$ 46.763,53 4,86% 60,48% 

CAIXA BRASIL IRF-M TPFI RF LP R$ 3.382,32 2,15% 26,75% 

CAIXA BRASIL TPFI RF LP R$ 581.785,89 5,52% 68,72% 

CAIXA CAPITAL PROT. BOL. DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO R$ 116.919,19 12,06% 150,14% 

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES R$ -27.062,30 -2,24% -27,87% 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I R$ -385.641,59 -27,83% -346,56% 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MMLP R$ 175.826,59 6,48% 80,64% 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) R$ -65.824,62 -5,79% -72,15% 

ISHARES S&P 500  (IVVB11) R$ -119.023,59 -25,10% -312,58% 

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MMLP R$ -194.403,09 -17,54% -218,44% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP R$ 23.497,41 2,44% 30,44% 

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF R$ 221.922,43 5,40% 67,23% 

SICREDI TAXA SELIC FIC RF LP R$ 168.247,82 5,36% 66,79% 

CAIXA BRASIL 2023 TPFI RF R$ 59.736,65 3,00% 37,40% 

CAIXA BRASIL 2024 IV TPFI RF R$ 54.644,35 3,51% 43,76% 

BB TPIPCA FI RF PREV. R$ 30.754,92 7,12% 88,73% 

BANRISUL RPPS FI RF R$ 11.340,00 0,57% 7,06% 

RENTABILIDADE ACUMULADA: R$ 6.302.241,46     

 

No QUADRO 2, constam informações referente ao Risco em percentuais, referente ao 

mês de março e o acumulado no Trimestre, assim como o percentual em relação a Meta Atuarial 

do período. 

QUADRO 2 – CARTEIRA DE ATIVOS DO RPPS – RELATÓRIO DE RISCOS 2º 

TRIMESTRE 2022. 

FUNDO DE INVESTIMENTO 
VAR(95%) 

SALDO 
MÊS ANO 

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 0,01% 0,05%  10.889.503,08  

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 6,33% 7,22%  1.197.804,19  



 
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 1,32% 1,19%  11.497.341,25  

BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP 1,06% 1,05%  1.853.914,90  

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,16% 0,28%  97.007,85  

BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF. IMA-B LP 2,05% 2,18%  6.330.853,77  

BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA 1,45% 1,53%  2.011.340,00  

BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP 0,02% 0,05%  -    

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 14,21% 11,89%  -    

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 12,31% 12,10%  843.176,10  

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 11,83% 11,08%  927.632,53  

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 9,62% 8,45%  1.926.170,84  

BB AGRO FIC AÇÕES 7,14% 7,46%  453.923,73  

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,11% 1,07%  7.950.918,31  

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV. 0,81% 0,80%  7.410.775,89  

BB CONSUMO FIC AÇÕES 10,10% 12,30%  453.594,69  

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 9,10% 9,15%  944.991,76  

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,38% 1,24%  10.069.345,38  

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1,26% 1,15%  6.302.545,80  

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 1,40% 1,33%  5.248.672,68  

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,17% 0,28%  834.863,95  

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,76% 1,59%  -    

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV. LP 0,01% 0,04%  12.651.088,96  

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I 13,65% 13,31%  364.084,61  

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,37% 1,06%  1.974.067,60  

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,44% 1,40%  1.028.322,90  

CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,37% 46,05%  1.025.378,84  

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,44% 2,21%  1.054.644,35  

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 1,55% 0,81%  5.651.615,61  

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,01% 0,03%  172.700,78  

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 9,74% 9,05%  507.418,05  

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 1,57% 0,88%  8.089.157,88  

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP 1,39% 1,27%  6.873.441,69  

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,23% 1,14%  17.442.508,99  

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,05% 2,19%  2.545.393,89  

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,14% 1,09%  1.648.049,35  

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,17% 0,28%  1.009.732,57  

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,76% 1,59%  -    

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,01% 0,05%  11.433.136,79  

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MM 1,42% 7,21%  1.116.919,19  

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES 8,22% 8,58%  1.182.279,87  

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 12,50% 11,68%  1.000.102,91  

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 0,25% 0,24%  2.890.962,66  

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 8,90% 8,98%  2.347.982,00  

ISHARES S&P 500 (IVVB11) 13,64% 12,98%  666.881,60  



 
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 13,70% 11,87%  913.867,50  

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,19% 0,23%  -    

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP 1,78% 1,68%  984.814,57  

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 0,01% 0,04%  4.365.159,77  

SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,01% 0,04%  3.305.499,12  

Total:  R$ 169.489.588,76  

 

O patrimônio do RPPS fechou o Trimestre em R$ 169.489.588,76 (saldo em 

30/06/2022). 

Importante destacar que as decisões são tomadas sempre em conjunto com o Comitê de 

Investimentos, o qual é composto por três servidores, certificados, que se reúnem 

semanalmente, onde são discutidos assuntos pertinentes aos investimentos, momento também 

que são analisados produtos ofertados pelas instituições financeiras, além do Relatório Focus, 

e as orientações/sugestões da empresa de Consultoria contratada. 

Sendo assim, a estratégia adotada para o trimestre, seguiu o que está definido na Política 

de Investimento para 2022, o fato de um desempenho abaixo do esperado, não indica uma má 

gestão, pois todos os cuidados em relação a exposição ao risco foram tomados, tal desempenho, 

nada mais é do reflexo de mercado, em um cenário de grande volatilidade em um trimestre que 

teve o desempenho fortemente influenciado pelo cenário externo, assim como o doméstico que 

trouxe preocupações em relação ao risco fiscal. 

 

É o relatório. 

 

Dom Pedrito, 15 de julho de 2022. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo 

Gestor Financeiro do RPPS 
 


