
 
 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

3º TRIMESTRE DE 2021 
 

 

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 3º 

trimestre de 2021. 

 

1. Avaliação Geral do RPPS 

 

O RPPS possui atualmente (competência de setembro/2021) 1.834 pessoas vinculadas 

ao Regime, sendo 1.205 servidores ativos, 518 inativos e 111 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 25%, 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 201 parcelas), rentabilidade de suas aplicações financeiras e 

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

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

são custeadas pelos valores aplicados na conta Taxa de Administração, conforme Lei Municipal 

nº 2387/2018. 

QUADRO 1 – Total de Ingresso de Valores no 3º Trimestre de 2021. 

Ingresso de Recursos  Julho  Agosto Setembro  TOTAL  

 Contribuições        1.600.152,28        1.584.163,67        1.606.659,65        4.790.975,60  

 Aportes           156.681,66           156.681,66           155.251,36           468.614,68  

 Parcelamentos             49.875,58             50.124,96             50.375,58           150.376,12  

 Compensação Previdenciária             29.491,27             29.491,27             29.491,27             88.473,81  

 Receitas Aplicações Financeiras          -299.797,77          -320.728,31             65.966,31          -554.559,77  

Outras Receitas            53.628,25                          -               66.718,77           120.347,02  

 TOTAL        1.590.031,27        1.499.733,25        1.974.462,94        5.064.227,46  

 

No quadro acima pode-se observar que o trimestre obteve um resultado baixo de 

ingresso de recursos, devido ao fraco desempenho dos investimentos financeiros do RPPS. 

 

QUADRO 2 – Total da Utilização dos Recursos no 3º Trimestre de 2021. 

Utilização dos Recursos  Julho  Agosto Setembro  TOTAL  

Aposentadoria        1.121.119,07        1.142.518,58        1.142.278,52        3.405.916,17  

Pensões por morte           163.590,86           163.286,45           162.935,98           489.813,29  

Benefícios de resp. do Tesouro           156.681,66           156.681,66           155.251,36           468.614,68  

Comp. repassada ao Tesouro              2.195,66               2.195,66               2.195,66               6.586,98  

Despesas com investimentos              8.032,88               7.091,14               8.623,07             23.747,09  

Despesas Administrativas             10.683,97               8.017,61             12.857,34             31.558,92  

TOTAL        1.462.304,10        1.479.791,10        1.484.141,93        4.426.237,13  

 



 
No 3º trimestre, o RPPS teve uma despesa total de R$ 4.426.237,13, e uma receita de 

R$ 5.064.227,46, ficando um saldo positivo de R$  637.990,33. 

 

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 3922, de 25/11/2010 alterada pela Resolução nº 4.695, de 27/11/2018, do CMN. 

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

de proteção para a carteira de ativos do RPPS, durante o trimestre, algumas realocações de 

recursos foram realizadas visando este objetivo, com a manutenção de consecutivos aumentos 

da Taxa Selic, fez com que a estratégia, relacionada as alocações em pré-fixados, continuasse 

a ser revista. 

Foi um Trimestre fraco para os investimentos do RPPS, apresentando nos meses de   

julho e agosto desempenho negativo, e setembro que foi o único mês positivo, apresentou um 

resultado sem muita relevância para o Trimestre. Os motivos pelos quais a performance da 

carteira de ativos do RPPS tenha ficado a baixo do esperado, estão ligados diretamente as 

incertezas externas em relação a retomada da economia e aos números que chegam da Ásia, 

principalmente da China, frustraram algumas projeções, mostrando uma retração da economia 

em relação a períodos anteriores. Além das incertezas em relação a economia doméstica, que 

mostra um desempenho pior do que esperado, agravado pelos ruídos políticos, risco fiscal, crise 

hídrica e difícil controle da inflação. 

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

mercado, neste 3º Trimestre de 2021: 

JULHO 

No cenário externo, a variante delta do Covid-19 trouxe de volta alguns receios com 

relação à dinâmica de crescimento global. Apesar de estudos feitos na Inglaterra, país com 

patamar elevado de vacinação, terem indicado que as duas doses são eficazes contra a 

disseminação da nova variante, ela encontrou espaço na Ásia, onde diversos países ainda têm 

percentual baixo de imunização de sua população, e voltou a assombrar os mercados. Esse 

cenário adicionou viés baixista para a atividade global que vinha, desde as primeiras 

divulgações de resultados das vacinas, sendo embalada pelo otimismo com o processo de 



 
reabertura. Na China, algumas medidas de restrição de mobilidade foram reintroduzidas, o que 

irá resultar em menor crescimento de curto prazo. Por outro lado, o processo de combate ao 

vírus segue acelerando, com ritmo muito forte de novos vacinados. Isso implica que nos 

próximos dois meses muito provavelmente estaremos mais próximos à imunidade de rebanho 

no segundo país mais rico do mundo, e que poderemos ver os resultados do Reino Unido sendo 

replicados, com retomada da atividade econômica ao final do ano.  

Nos EUA, o cenário segue otimista para crescimento, com indicações de que o mercado 

de trabalho seguirá pujante nos próximos meses, uma vez que as políticas de manutenção de 

renda estão esvaindo, assim como a poupança acumulada durante o COVID, de forma que a 

oferta de mão-de-obra deve começar a normalizar e resultar em um ritmo de contratações mais 

forte que o ocorrido até agora. Em termos de política monetária, mesmo na presença da variante 

delta, o Banco central dos EUA seguiu alterando sua retórica com uma indicação de que o 

processo de retirada de estímulos monetários não será postergado por conta do recrudescimento 

da doença ao redor do mundo e com uma possível desaceleração global de curto prazo.  

Vindo para o Brasil, com o avanço do processo de vacinação, houve uma desaceleração 

na dinâmica de novos casos de COVID em uma indicação de que não sofreremos tanto com 

essa nova variante que acomete o resto do mundo. Isso faz com que sigamos confiantes na 

trajetória de recuperação da economia doméstica. Na seara fiscal, estamos observando sensível 

melhora tanto na trajetória de dívida/PIB, quanto nas projeções de superávit primário. O ganho 

com o choque positivo de termos de troca até o momento está sendo aproveitado para a 

consolidação fiscal, ao contrário do ocorrido em períodos similares e do que se observa em 

outros países produtores de commodities no atual ciclo. Apesar disso, a proximidade da corrida 

eleitoral coloca em risco essas conquistas. Por um lado, o atual mandatário indica que busca, 

de todas as formas, espaços no orçamento para maior populismo fiscal, ainda que forçando o 

teto de gastos ao máximo, enquanto seu adversário não sinaliza a menor intenção de promover 

uma política fiscal austera com o objetivo de atrair aparcela do eleitorado mais responsável 

fiscalmente e que pode acabar sendo o fiel da balança na definição do vencedor da eleição. Um 

reposicionamento para uma postura mais amigável a mercado, se ocorrer, só deverá acontecer 

na reta final da eleição ou após a vitória no pleito.  

O que realmente pesou, novamente, são as ameaças fiscais. A fazenda tem tido grande 

disciplina, gastando menos e arrecadando mais e, com isso, preservando a dívida sobre o PIB 

em patamares bastante razoáveis. Mas Paulo Guedes foi informado, pelo Poder Judiciário, sobre 



 
uma “bomba fiscal” ou, nas suas palavras, um “meteoro” de R$ 90 bi, deprecatórios, que 

deveriam constar no orçamento do próximo ano. Esse valor corresponde a 3/4 das despesas não 

obrigatórias de 2021, ainda mais num ano eleitoral. A combinação de pressão fiscal e inflação 

levou ao deslocamento da curva de juros para cima, o que foi dos principais causadores de 

impacto nos investimentos como um todo. 

Em termos de política monetária, as recorrentes revisões altistas de inflação no ano atual 

não estão sendo repassadas para as perspectivas futuras devido à postura mais “hawkish” 

adotada pelo Banco Central do Brasil. A grande “aposta” é de quanto será a taxa de juros que 

o COPOM entregará no final de ano, em função do patamar muito elevado da inflação em2021 

e da necessidade de levar a taxa básica da economia a um nível acima do imaginado 

anteriormente em vista dos riscos fiscais contidos no processo eleitoral do ano que vem. A 

dinâmica eleitoral tão antecipada está impedindo que aproveitemos o fato de sermos um dos 

países do mundo que mais rapidamente reverteu as políticas estimulativas de combate aos 

efeitos do COVID-19.  

Na renda variável, a volatilidade retornou ao mercado brasileiro e global em julho, 

devido aos seguintes fatores: 1) aceleração dos casos de Covid-19 por conta da variante Delta; 

2) pressões regulatórias do governo chinês ao setor privado, especificamente empresas de 

tecnologia e educação, que sofreram com uma venda generalizada recentemente, e 3) no Brasil, 

riscos políticos continuaram a pressionar os ativos. Assim o Ibovespa fechou o mês de julho 

com uma queda de praticamente 3,9% aos 121.800 pontos. Já o dólar registrou alta de 4,73% 

no mês de julho, sendo cotado a R$5,2097. 

 

AGOSTO 

Agosto novamente foi um mês de desafios ao mercado financeiro e seus ativos, divididos entre a 

expectativa pelos sinais a serem emitidos pelo Fed na reunião de Jackson Hole, com temores de retirada dos 

estímulos de recompra de ativos, dados o discurso de diversos membros da instituição; do problema global 

com a variante Delta da Covid-19; e por fim, pela piora do contexto político local, em resposta aos sinais do 

governo de rompimento do teto dos gastos; COPOM Hawkish e inflação persistente.  

No cenário externo, o desafio para um contexto ainda mais positivo nas bolsas de valores 

internacionais veio do avanço da variante Delta da Covid-19 em diversas localidades e como isso se 

converteria em redução do ímpeto da atividade econômica mundial. A China, ainda impondo as tradicionais 

dificuldades de informações sobre a real situação do país, fechou diversas localidades portuárias devido a 

surtos pandêmicos, piorando ainda mais a situação do choque global de oferta e da falta de chips de 

computadores, o que tem afetado a cadeia produtiva de eletrônicos simples até carros e aviões.  



 
A Europa registrou a pior inflação ao varejo em 10 anos e os EUA continuam a batalhar com núcleos 

mais pressionados no curto prazo, levando a mudanças inclusive nas projeções de longo prazo. Neste 

contexto, as atenções se voltaram ao simpósio de Jackson Hole e o tradicional discurso do presidente do 

Federal Reserve. Como durante o mês muitos membros do Banco Central americano, inclusive votantes no 

FOMC, foram vocais em relação à retirada dos estímulos e de uma consequente normalização dos juros, os 

temores de que Jerome Powell pudesse anunciar medidas mais duras em relação aos estímulos permeou o 

mês de agosto. Dados de atividade econômica aquecida e inflação mais alta se convertiam no “o bom é ruim”, 

pois dariam embasamento para a mudança de viés do Fed e o início do fim da recompra e compra de ativos, 

conhecido com Tapering. Neste ponto, Powell acabou sendo bastante vago quanto ao início da retirada dos 

estímulos em seu discurso, além disso, não mostrou o mesmo nível de preocupação de outros membros do 

FED com a inflação, mantendo a máxima de que se trata de um evento “temporário”.  

No cenário local, o Ibovespa registrou queda de -2,48%, as curvas de juros registraram forte abertura 

em relação a julho e o Real só não se valorizou frente ao dólar (-1,16%), dado o movimento global de forte 

desvalorização da divisa norte americana. Tudo foi resultado do noticioso político que permeou o mês e que 

incialmente focou na reforma tributária, convertida em reforma do IR (Imposto de Renda), adentrou à questão 

de retirada dos precatórios do teto dos gastos e trouxe preocupação aos investidores de que o governo, na 

ânsia por recursos para financiar um novo Bolsa Família, o faria através do rompimento do teto dos gastos. 

Além disso, a tensão entre os poderes, com movimentos do judiciário e do executivo, além dos embates entre 

as pautas do Senado e da Câmara acabaram por adicionar ainda mais tensão ao cenário, incrementando o 

chamado “ruído político” e consequentemente, a volatilidade.  

Do lado da economia, a falta de alívio das secas no Brasil continuou a pesar negativamente em 

diversos pontos da inflação, entre eles alimentação, habitação e a volatilidade cambial acabou por levar à 

perda da queda global do preço do barril do petróleo, mantendo também os combustíveis em alta. Para conter 

tais pressões, o Banco Central elevou os juros em 100 bp (+1%) e sinalizou mais uma elevação na mesma 

proporção para a próxima reunião, demonstrando preocupação também com a falta de avanço nas reformas 

estacionadas no Congresso. 

A inflação, IPCA, teve alta de 0,87% em agosto, a maior para o mês desde o ano 2000. Com isso, o 

indicador acumula altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos últimos 12 meses. Oito dos nove grupos de produtos 

e serviços pesquisados subiram em agosto, com destaque para os transportes, que teve a maior alta de preços. 

Puxado pelos combustíveis, o grupo registrou a maior variação (1,46%) e o maior impacto (0,31 p.p.) no 

índice geral. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,88% em agosto, 0,14 p.p. 

abaixo do resultado de julho (1,02%). No ano, o indicador acumula elevação de 5,94% e, em 12 meses, de 

10,42%. Todas as áreas registraram alta em agosto.  

 

 

 



 
SETEMBRO 

O mês de setembro foi marcado por episódios de aversão a risco no mercado local e internacional. 

Globalmente, os índices de ações sofreram quedas mais acentuadas, em meio a um movimento de 

fortalecimento do dólar e aumento dos juros longos, especialmente no mercado americano. Diversos eventos 

contribuíram para uma volatilidade mais alta do que o usual, como acontecimentos políticos, decisões de 

autoridades monetárias, choques nos preços da energia e notícias sobre um potencial calote de uma grande 

incorporadora chinesa.  

O mercado internacional parece estar se dirigindo para um capítulo mais desafiador e negativo do 

crescimento econômico, após a forte recuperação que se deu com o processo de reabertura de vários países 

desenvolvidos. Neste mês, os membros do Banco Central dos Estados Unidos deixaram clara a preocupação 

com efeitos inflacionários mais persistentes, com o Jerome Powell indicando que a diminuição no ritmo de 

compras de ativos, que provavelmente precede um início das altas de juros, pode começar em novembro e 

terminar em meados de 2022. A despeito do Corona vírus parecer cada vez mais um capítulo superado nos 

mercados, o seu legado econômico é problemático. A inflação mundial segue rodando em níveis altos por 

mais tempo do que se esperava, o que tem uma grande relação com os desequilíbrios na cadeia de bens 

duráveis e na oferta de trabalho. É esperada uma normalização deste quadro à frente, mas em um ritmo 

significativamente mais lento do que as autoridades monetárias de diversos países acreditavam, gerando um 

vetor importante para altas de juros antecipadas.  

Além disso, parte da aversão a risco neste mês veio da China, que está tendo uma forte 

desalavancagem do seu setor imobiliário após as intervenções regulatórias do governo. Com isso, as 

dificuldades financeiras da Evergrande, a segunda maior incorporadora do país e detentora de um passivo da 

ordem de US$ 300 bilhões, viraram manchete. Embora pareça que isso não represente um risco parecido com 

a quebra do Lehman Brothers em 2008, e que um eventual default deverá ser evitado e atenuado pelas 

autoridades chinesas, o que preocupa é a forte desaceleração econômica do país.  

No Brasil, o início de setembro foi marcado por episódios de atrito entre os poderes, o que gerou 

uma volatilidade adicional nos mercados. O risco fiscal segue se acentuando na medida em que nos 

aproximamos da eleição, e isso também está cobrando o seu preço. O problema dos precatórios caminha para 

ser endereçado via PEC, mas surgiram novas pressões políticas para renovar o auxílio emergencial fora do 

teto de gastos, o que voltou a preocupar os mercados. Também tivemos a crise do preço dos combustíveis 

contaminando a Petrobras, que vem se saindo bem ao mostrar que há problemas que são de responsabilidade 

do governo e não da companhia.  

As expectativas inflacionárias para 2022 continuam se deteriorando, com a última leitura do IPCA 

mostrando diversas fontes de pressão, como preços de energia, bens industriais e serviços. Na sua última 

reunião, o Banco Central subiu em mais 1% a taxa Selic meta para 6.25%. A comunicação foi clara, no 

sentido de que o Bacen aumentará a Selic até o nível necessário para instigar a convergência das expectativas 

inflacionárias para a meta, mas que isso não significa aumentar o ritmo das altas de juros. Com isso, o  



 
mercado passou a esperar um ciclo de alta mais longo, com uma Selic final mais alta. Isso aprofunda o desafio 

fiscal que o país enfrenta, uma vez que teremos menos crescimento com mais inflação no ano que vem. 

Voltando a inflação, no final de setembro, o Banco Central elevou de 5,8% para 8,5% sua estimativa 

de inflação para o ano, admitindo oficialmente o estouro da meta. O IPCA, inflação oficial, fica em 1,16% 

em setembro e atinge 10,25% em12 meses, é a maior taxa para meses de setembro desde o início do Plano 

Real, a gasolina foi o item individual com o maior impacto. INPC tem alta de 1,20% em setembro e atinge 

10,78% em 12 meses.  

A bolsa brasileira no último dia de setembro reverteu na última hora e fechou em baixa, estendendo 

as perdas em setembro, o terceiro mês seguido no vermelho, com agentes ainda pessimistas para o médio 

prazo, diante da deterioração dos cenários para inflação e crescimento no Brasil e no exterior, aos 110.979 

pontos e fechando o mês com perda acumulada de 6,57%. Além de alta de juro pelo mundo para conter a 

inflação, afetando a atividade econômica ainda frágil, os negócios no médio prazo ainda devem refletir o 

temor com crises de energia na China e na Europa, e o fim do programa de compra de títulos nos EUA e, no 

caso do Brasil, há ainda ruído em relação ao quadro fiscal. O dólar fechou setembro em alta, no mês o avanço 

foi de 5,34% — o maior resultado para o mês e para o terceiro trimestre em seis anos. 

 

Fonte: Referência Gestão e Risco 

 

A Meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para 2021 é de IPCA+5,41% 

ao ano. Os rendimentos do 3º trimestre apresentaram desempenho a baixo da Meta Atuarial 

para o período, conforme é mostrado no GRÁFICO 1. 

 

GRÁFICO 1 – Rentabilidade X  Meta Atuarial 3º Trimestre 2021 

 

 

-0,40%

-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

JULHO AGOSTO SETEMBRO

RPPS IPCA+5,41%



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

frente a Meta Atuarial, ficando a baixo da meta em todos os meses. Fazendo com que o RPPS, 

acumule 0,44% no ano (R$ 694.255,75), ficando 10,77% abaixo da Meta Atuarial acumulada 

no ano, que é de 11,21%. 

No QUADRO 3, estão as rentabilidades acumuladas até o 3º trimestre, percentual de 

rentabilidade e o percentual de atingimento da Meta atuarial, por investimento. 

QUADRO 3 – Rentabilidade Acumulada no 3º Trimestre de 2021. 

Fundo de investimento Rend. (R$) % Rentab. Ano % Meta de 2021 

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP           279.785,08  2,30% 20,50% 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES            -37.284,53  -4,70% -41,96% 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA           248.929,08  2,22% 19,82% 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA               13.573,21  1,37% 12,18% 

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP             -18.386,64  -0,94% -8,36% 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF. IMA-B LP          -194.904,23  -2,69% -24,02% 

BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                     183,16  2,13% 19,01% 

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES             121.765,48  16,09% 143,59% 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO            -50.323,38  -2,28% -20,31% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         -309.659,26  -1,38% -12,30% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              15.325,45  -0,85% -7,59% 

BB CONSUMO FIC AÇÕES           -106.188,92  -12,72% -113,46% 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO            -62.995,04  -5,50% -49,04% 

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            247.165,86  2,73% 24,40% 

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP            129.796,74  2,29% 20,40% 

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO               81.315,60  1,72% 15,30% 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              16.998,39  1,53% 13,63% 

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               -25.811,91  -3,19% -28,44% 

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP              68.799,01  2,64% 23,58% 

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I              -15.989,15  - 0,00% 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP             -39.217,98  -0,81% -7,23% 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                 2.813,83  1,77% 15,83% 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES              -41.337,16  -6,78% -60,47% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA           -102.163,00  -1,16% -10,38% 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            169.397,98  2,79% 24,90% 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           393.052,44  2,30% 20,50% 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              -62.131,43  -2,51% -22,36% 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO               14.072,10  0,93% 8,33% 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            125.444,77  1,59% 14,21% 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            -191.846,61  -3,13% -27,89% 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I             161.768,35  16,72% 149,20% 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP              30.732,51  2,24% 19,96% 



 
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES          -137.629,24  -9,65% -86,09% 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)            -79.235,90  -6,80% -60,69% 

ISHARES S&P 500 INVEST.  NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)             22.888,48  21,49% 191,76% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                 1.446,56  1,67% 14,92% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP             -75.195,26  -3,87% -34,50% 

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I            -32.729,66  9,91% 88,40% 

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I               15.871,56  11,45% 102,18% 

SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP             57.337,02  2,41% 21,51% 

BB AGRO FIC AÇÕES              -6.506,40  1,93% 17,26% 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP             58.482,67  2,39% 21,32% 

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP             -19.926,03  17,80% 158,79% 

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA              26.772,13  2,46% 21,94% 

RENTABILIDADE ACUMULADA:   694.255,75      

 

No QUADRO 4, constam informações referente ao Risco em percentuais, referente ao 

mês de junho e o acumulado no ano, assim como saldo alocado em cada fundo de investimento. 

QUADRO 4 – CARTEIRA DE ATIVOS DO RPPS – RELATÓRIO DE RISCOS 3º 

TRIMESTRE 2021. 

DOM PEDRITO VAR(95%)   

FUNDO DE INVESTIMENTO MÊS ANO SALDO 

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 0,02% 0,20% 9.840.879,04 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 11,18% 8,32% 1.186.452,31 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 0,76% 1,21% 10.609.076,60 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,29% 0,20% 91.546,74 

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP 0,90% 1,13% 1.756.183,94 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF. IMA-B LP 2,18% 2,55% 7.030.735,61 

BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP 0,01% 0,05% 0,00 

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 5,97% 6,18% 1.121.765,47 

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 9,19% 7,35% 967.270,34 

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 7,75% 8,62% 1.015.871,56 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 12,52% 9,34% 2.160.722,39 

BB AGRO FIC AÇÕES 9,90% 7,64% 493.493,60 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,80% 1,26% 14.966.249,58 

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,67% 1,37% 5.415.481,32 

BB CONSUMO FIC AÇÕES 12,64% 10,38% 728.904,87 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 12,21% 9,47% 1.083.094,76 

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,73% 1,15% 9.285.883,16 

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 0,82% 1,25% 5.806.870,87 

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,92% 1,52% 4.822.709,28 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,30% 0,19% 787.589,04 

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,41% 1,41% 784.102,55 

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,03% 0,05% 6.068.643,14 

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I 10,97% 48,46% 584.010,84 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP 0,22% 1,12% 5.304.431,78 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,01% 0,03% 174.333,33 



 
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 12,37% 9,65% 568.579,32 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 0,48% 1,22% 8.144.516,53 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,78% 1,24% 6.343.754,12 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,81% 1,24% 18.494.759,01 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,16% 2,57% 2.417.412,43 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,06% 1,51% 1.521.357,83 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,29% 0,19% 2.963.500,82 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,41% 1,41% 207.104,34 

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,03% 0,05% 8.058.482,67 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 6,75% 8,20% 1.239.360,94 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 0,23% 0,15% 2.666.114,81 

CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES 11,95% 9,40% 1.288.742,91 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 12,56% 9,70% 1.930.500,00 

ISHARES S&P 500 INVEST. NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) 6,41% 9,27% 0,00 

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 6,11% 6,15% 980.073,97 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,26% 0,19% 0,00 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP 1,43% 1,51% 947.729,24 

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA 0,02% 0,05% 4.026.772,13 

SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,01% 0,05% 3.080.487,72 

    Total: R$ 156.965.550,91 

 

 

O patrimônio do RPPS fechou o Trimestre em R$ 156.965.550,91 (saldo em 

30/09/2021). 

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 2021, 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. 

É o relatório. 

Dom Pedrito, 20 de outubro de 2021. 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo, CPA-20 

Gestor Financeiro do RPPS 
 




