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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

2º TRIMESTRE DE 2019 
 

 

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 2019. 

 

1. Avaliação Geral do RPPS 

 

O RPPS possui atualmente (competência de junho/2019) 1.746 servidores vinculados 

ao Regime, sendo 1.182 servidores ativos, 453 inativos e 99 pensionistas do Poder Executivo e 

11 servidores ativos e 1 pensionista 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 24%, incidente 

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

Do Servidor Ativo 

- Contribuição de 11%, sobre a base de contribuição cujo valor seja igual ou inferior ao 

limite máximo estabelecido para benefícios do RGPS; e 

- Contribuição de 14%, sobre a parcela da base de contribuição que supere o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. 

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

Lei já citada. 

Do Servidor Inativo 
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- Contribuição de 11%, incidente sobre a base de cálculo prevista no art. 19, I e II, da 

Lei 2387. 

Do Pensionista 

 - Contribuição de 11%, 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 174 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, e também salário-família, auxílio-maternidade 

e auxílio-doença (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 2019. 

Ingresso de Recursos Abril Maio Junho TOTAL 

Contribuições  1.430.033,52   1.441.956,16   1.426.901,42   4.298.891,10  

Aportes     193.671,35      271.864,43      176.890,19      642.425,97  

Parcelamentos       40.373,47        40.575,33        40.778,21      121.727,01  

Compensação Previdenciária                    -                       -          22.526,59        22.526,59  

Receitas Aplicações Financeiras  1.094.858,07   1.603.527,71   1.914.332,27   4.612.718,05  

TOTAL  2.758.936,41   3.357.923,63   3.581.428,68   9.698.288,72  

 

Na tabela acima pode-se observar que nos meses de abril e maio, não recebemos 

compensação financeira do RGPS, ajuste financeiro referente a glosa recebida, no valor total 

da compensação que seria creditada ao RPPS. 
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TABELA 2 – Total da Utilização dos Recursos no 2º Trimestre de 2019. 

Utilização dos Recursos Abril Maio Junho TOTAL 

Aposentadoria     833.149,92   1.250.882,86      858.564,91   2.942.597,69  

Pensões por morte     134.017,77      201.796,02      134.593,61      470.407,40  

Salário-Maternidade       14.996,55                     -                       -          14.996,55  

Salário-Família         3.156,45          3.161,90          3.339,00          9.657,35  

Benefícios de Resp. do Tesouro     193.671,35      274.877,46      173.877,16      642.425,97  

Despesas Administrativas       14.836,30        12.258,05          9.926,10        37.020,45  

Compensações pagas                    -                           -    

TOTAL  1.193.828,34   1.742.976,29   1.180.300,78   4.117.105,41  

 

No 2º trimestre, o RPPS teve uma despesa total de R$ 5.581.183,31, e uma receita de 

R$ 9.698.288,72, ficando um saldo positivo de R$ 5.494.272,92. 

 

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 a estratégia 

conservadora, devido à grande volatilidade apresentada no período, devido às incertezas 

relativas ao cenário econômico externo, com destaques para os embates entre Estados Unidos 

e a China, enquanto no cenário doméstico, a expectativa para a aprovação da Reforma da 

Previdência, ainda no 1º semestre.   

A seguir um relato dos principais fatores que interferiram diretamente no mercado, neste 

2º Trimestre de 2019: 

 

Resumo Mercado Econômica de 2º Trimestre de 2019 

 

CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

Estados Unidos: 

 

Em abril, o mercado de trabalho dos EUA voltou a registrar sólida aceleração, sendo 

geradas 263 mil vagas fora do setor agrícola, segundo informou o Departamento de Trabalho 
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em seu relatório mensal de emprego (Payroll). O crescimento do número de vagas veio bem 

acima das expectativas do mercado, que estimava uma geração em torno de 185 mil novos 

empregos no último mês. Os dados de fevereiro e março também foram revisados para cima, 

resultando em um incremento líquido de 16 mil postos no período. O significativo crescimento 

ocorrido em abril se deu de forma descentralizada, verificando-se aumento nas contratações em 

quase todos os setores da economia americana, o que além de afastar qualquer receio acerca de 

uma eventual recessão econômica, também comprovou a anormalidade registrada em fevereiro, 

quando as condições climáticas ocorridas à época implicaram o menor ritmo de expansão do 

emprego dos últimos 19 meses. Com efeito, a taxa de desemprego declinou de 3,8% para 3,6%, 

ficando abaixo dos 3,7% projetados pelo FED e resultando na mínima do indicador em 49 

meses. Por sua vez, os rendimentos médios por hora de trabalho aumentaram US$ 0,06 em 

abril, perfazendo idêntico crescimento percentual registrado em março, mantendo o aumento 

anual dos salários em 3,2%. Repetindo o mês anterior, o crescimento do emprego em abril 

novamente ficou bem acima das 100 mil vagas entendidas como necessárias para acompanhar 

o crescimento da população economicamente ativa, sinalizando ao mercado possíveis pressões 

inflacionárias a curto e médio prazo em decorrência de uma iminente escassez de mão de obra. 

Tal expectativa encerrou as especulações iniciadas em março sobre um possível corte na taxa 

de juros em 2019, uma vez que a inflação segue abaixo da meta anual de 2% estabelecida pela 

autoridade monetária. Se por um lado a expansão dos salários ainda tem sido insuficiente para 

impulsionar a inflação ao nível desejado, por outro, tem garantido o crescimento econômico vis 

à vis a redução dos efeitos trazidos pelo robusto corte de impostos implementado pelo Governo 

Trump ainda em 2018. Diante desse contexto, a última reunião do Comitê Federal de Mercado 

Aberto (FOMC), realizada entre os dias 30 de abril e 01 de maio, manteve por unanimidade as 

taxas de juros do país no intervalo entre 2,25% e 2,50%. Em síntese, a ata da reunião reforçou 

o teor das anteriores, indicando um ambiente caracterizado por expansão sustentada da 

atividade econômica e fortes condições do mercado de trabalho, com expectativa de 

atingimento da meta inflacionária e remota chance de alteração dos juros até o final do corrente 

exercício. 

Em maio, o mercado de trabalho dos EUA desacelerou significativamente em relação a 

abril, sendo geradas 75 mil vagas fora do setor agrícola, segundo informou o Departamento de 

Trabalho em seu relatório mensal de emprego (Payroll). Os dados de março e abril também 

foram revisados para baixo, implicando uma redução líquida de 75 mil postos de trabalho no 

período. Além de ficar abaixo dos 100 mil postos mensais considerados como necessários para 

acompanhar o crescimento da população economicamente ativa, o desempenho de maio 

também ficou bem abaixo das expectativas do mercado, que apostava na criação de 

aproximadamente 185 mil novos empregos. Apesar do resultado aquém do esperado, o mercado 

de trabalho norte americano segue apresentando sinais de solidez, com a taxa de desemprego 

permanecendo em 3,6%, menor patamar atingido nos últimos 49 anos. O longo período de 

expansão registrado confere uma média mensal de crescimento da oferta de trabalho bastante 

confortável para o país, indicando proximidade com o nível de pleno emprego e minimizando 

os impactos trazidos por eventuais desacelerações mensais na criação de novas vagas. Nem 

mesmo as tensões comerciais estabelecidas com a China e com o México parecem afetar o nível 

de emprego norte americano, com o mercado de trabalho apresentando satisfatória resiliência. 

Já no que tange aos salários o aumento registrado em maio seguiu moderado, com os 

rendimentos médios por hora trabalhada avançando 0,2% (US$ 0,06) na comparação com abril, 
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o que implicou leve redução no ganho acumulado no ano, passando de 3,2% para 3,1%. Apesar 

do ritmo moderado dos salários o FED segue apostando no atingimento da meta de inflação 

(2% a.a), com as condições mais apertadas do mercado de trabalho elevando o valor da mão de 

obra, inclusive dos trabalhadores de menor qualificação. A manutenção das principais 

condições macroeconômicas e a tendência de continuo fortalecimento do mercado de trabalho 

reforçam a crença dos agentes na estabilidade dos juros americanos, não sendo esperadas 

alterações no atual intervalo entre 2,25% e 2,50% para a próxima reunião do Comitê Federal 

de Mercado Aberto (FOMC), agendada para os dias 18 e 19 de junho.  

Em junho, o mercado de trabalho dos EUA voltou a registrar forte aceleração frente ao 

mês anterior, sendo geradas 224 mil vagas fora do setor agrícola, segundo informou o 

Departamento de Trabalho em seu relatório mensal de emprego (Payroll). O resultado veio 

acima das expectativas do mercado, que estimava uma criação em torno de 160 mil novas vagas. 

No primeiro semestre do ano a criação média de empregos foi de 172 mil postos de trabalho 

mensais, significando redução frente aos últimos seis meses de 2018, período em que a média 

mensal ficou em 223 mil novos empregos. Apesar da redução registrada, os números de 2018 

seguem bem acima dos 100 mil novos empregos mensais entendidos como necessários para 

acompanhar o crescimento da população economicamente ativa. Já a taxa de desemprego 

registrou leve alta na comparação com abril, subindo de 3,6% para 3,7%, uma vez que mais 

pessoas passaram a procurar emprego, aumentando o contingente da chamada força de trabalho. 

Em um conceito mais amplo de desemprego, que considera tanto as pessoas que querem 

trabalhar, mas desistiram de procurar emprego, como aquelas que trabalham apenas um único 

turno por não conseguirem alocação integral, o total de desempregados subiu de 7,1% para 

7,2% ao final de junho. Importante também destacar o desemprego estrutural que começa a 

atingir a economia americana, situação caracterizada pela falta de qualificação da mão de obra 

disponível no mercado, uma vez que segundo estimativas do Departamento de Trabalho cerca 

de 7,4 milhões de vagas encontram-se atualmente em aberto. De parte dos salários, houve 

aumento de US$ 0,06 frente a maio (0,2%), mantendo o ganho anual em 3,1% pelo segundo 

mês consecutivo em 2018. Embora o crescimento dos rendimentos médios do trabalho continue 

em ritmo lento, o continuo aquecimento do nível de contratações associado ao referido 

desemprego estrutural seguem indicando alta dos salários a médio e longo prazo, com a inflação 

aproximando-se da meta anual de 2% estipulada pelo FED. Diante desse cenário, a última 

reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto manteve a taxa de juros do país no intervalo 

entre 2,25% e 2,5%, indo ao encontro das expectativas do mercado, que aposta em um leve 

afrouxamento da politica monetária a partir do próximo encontro agendado para o final de julho. 

Baseado nas recentes cotações dos contratos futuros do FED funds, projeções mais otimistas 

indicam uma redução de até 0,75 ponto percentual dos juros no decorrer do segundo semestre 

deste ano, situação que aumentaria a competitividade dos países emergentes no mercado 

financeiro internacional.  

 

Zona do Euro e China: 

 

Após desacelerar em março, a taxa de inflação dos 19 países que integram a Zona do 

Euro acelerou mais do que o esperado em abril, com o Índice de Preços ao Consumidor variando 

1,7% na base de comparação anual frente ao 1,4% apurado no mês anterior, segundo informou 

a agência de estatísticas europeia EUROSTAT. Outro ponto a ser comemorado diz respeito ao 
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desempenho do chamado núcleo da inflação, que exclui os preços da energia e dos alimentos, 

itens cuja volatilidade acaba por não expressar o real ritmo de recuperação da economia sobre 

o nível geral de preços. Em abril, o núcleo do indicador avançou de 1% para 1,3%, atingindo a 

taxa mais alta desde outubro de 2018. Apesar da melhora verificada em abril, as previsões para 

o restante do ano seguem indicando uma inflação distante da meta de 2% fixada pelo Banco 

Central Europeu (BCE). Apesar de ter desacelerado frente a março, o PMI oficial da indústria 

chinesa voltou a registrar expansão da atividade econômica, fechando abril aos 50,1 pontos, 

segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas. De maneira idêntica, o PMI oficial de 

serviços, setor que já responde por mais da metade da economia do país, também desacelerou 

frente a março, passando de 54,8 para 54,3 pontos, contudo, mantendo-se acima da linha que 

indica crescimento econômico. Os dados fracos da indústria associado à perda de ritmo do setor 

de serviços aumentam as especulações sobre um eventual aprofundamento do programa de 

incentivos recentemente implementado pelo Governo. 

Após registrar aceleração em abril, a taxa de inflação dos 19 países que integram a Zona 

do Euro desacelerou mais do que o esperado em maio, com o Índice de Preços ao Consumidor 

variando 1,2% na base de comparação anual frente ao 1,7% apurado no mês anterior, segundo 

informou a agência de estatísticas europeia EUROSTAT. No mesmo sentido, o chamado núcleo 

da inflação, que exclui os preços da energia e dos alimentos, itens cuja volatilidade acaba por 

não expressar o real ritmo de recuperação da economia sobre o nível geral de preços, também 

desacelerou em maio, variando 1% frente à alta de 1,4% apurada no mês anterior. Com efeito, 

a inflação segue enfrentando dificuldades de atingir a meta anual de 2% estipulada pelo Banco 

Central Europeu (BCE), patamar este não alcançado desde 2013, o que reforça a aposta do 

mercado acerca da ampliação do plano de incentivos implementado pela autoridade monetária. 

O PMI oficial da indústria chinesa voltou a indicar retração da atividade econômica, com o 

indicador recuando de 50,1 para 49,4 pontos em maio, segundo informou o Escritório Nacional 

de Estatísticas. Assim como nos meses anteriores, a guerra comercial com os EUA seguiu 

impactando as exportações chinesas, com as encomendas recuando pelo 12º mês consecutivo, 

e seu respectivo subíndice caindo de 49,2 para 46,5 pontos entre os meses de abril e maio. Por 

outro lado, o PMI oficial de serviços, setor que já responde por mais da metade da economia 

do país, seguiu indicando expansão, fechando o período em 54,3 pontos. 

A taxa de inflação dos 19 países que integram a Zona do Euro manteve-se constante em 

junho, com o Índice de Preços ao Consumidor variando novamente 1,2% na base de 

comparação anual, segundo informou a agência de estatísticas europeia EUROSTAT. Já o 

chamado núcleo da inflação, que exclui os preços da energia e dos alimentos, itens cuja 

volatilidade acaba por não expressar o real ritmo de recuperação da economia sobre o nível 

geral de preços, registrou leve aceleração em junho, variando 1,2% frente à alta de apenas 1% 

apurada no mês anterior. Com efeito, a inflação segue distante da meta anual de 2% estipulada 

pelo Banco Central Europeu (BCE), patamar este não alcançado desde 2013, o que reforça a 

aposta do mercado acerca da ampliação do plano de incentivos implementado pela autoridade 

monetária (corte de juros e compra de títulos). Pelo segundo mês consecutivo o PMI oficial da 

indústria chinesa voltou a indicar retração da atividade econômica em junho, com o indicador 

mantendo a marca dos 49,4 pontos, segundo informou o Escritório Nacional de Estatísticas. 

Assim como nos meses anteriores, a guerra comercial com os EUA seguiu impactando as 

exportações chinesas, com a confiança empresarial caindo para o seu menor nível em mais de 

sete anos. Por outro lado, o PMI oficial de serviços, setor que já responde por mais da metade 
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da economia do país, seguiu indicando expansão, fechando o período em 54,2 pontos. Assim, 

o PMI composto oficial de junho, que cobre tanto a atividade industrial quanto a de serviços, 

caiu para 53,0 pontos em relação aos 53,3 pontos de maio. 

 

CENÁRIO DOMÉSTICO 

 

PIB e Crescimento Econômico: 

 

Pela segunda vez consecutiva em 2019 o nível de atividade da economia brasileira 

retraiu. Em abril, o Bacen divulgou o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) relativo a 

fevereiro, que após registrar queda de 0,31% em janeiro (dado já revisado) voltou a recuar 

0,73% na série dessazonalizada, passando de 138,15 para 137,14 pontos. Este é o menor 

patamar para o IBC-Br desde maio do ano passado, período em que o indicador conhecido como 

uma prévia do PIB oficial do país atingiu a marca de 133,15 pontos. O desempenho negativo 

do IBC-Br em fevereiro ficou dentro do intervalo projetado pelos analistas do mercado 

financeiro, cuja mediana indicou uma variação negativa de 0,25%. Por outro lado, na 

comparação com fevereiro de 2018 (série sem ajustes sazonais) e no acumulado dos últimos 12 

meses, o IBC-Br registrou respectivas altas de 2,49% e de 1,21%. A perda de ritmo do IBC-Br 

novamente dialogou com as recentes projeções do PIB divulgadas pela Pesquisa Focus, que no 

intervalo das últimas 4 semanas voltou a reduzir a estimativa de crescimento do país para o 

biênio 2018/2019, respectivamente de 1,97% para 1,49% e de 2,70% para 2,50%. 

No final do mês de maio o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgou o PIB do primeiro trimestre de 2019, com o indicador retraindo 0,2% na comparação 

com o último trimestre de 2018. Esta foi a primeira queda desde o 4º trimestre de 2016, quando 

a economia encolheu à época 0,6%. Com efeito, a retomada do crescimento brasileiro, que já 

vinha em ritmo lendo desde o segundo trimestre de 2017, foi interrompida na primeira medição 

de 2019, deixando o país novamente ao alcance de uma recessão, fenômeno tecnicamente 

caracterizado pela ocorrência de dois trimestres consecutivos de queda do PIB. A economia 

segue no mesmo patamar de 2012, estando 5,3% abaixo do pico registrado no primeiro trimestre 

de 2014. O resultado divulgado ao final de maio só não foi pior em virtude do consumo das 

famílias, que registrou sua 9ª alta consecutiva, crescendo 0,3% no período. Pelo lado da oferta 

destacase o setor de serviços, que manteve o ritmo de crescimento registrado no quarto trimestre 

de 2018 (0,2%), perfazendo a maior contribuição positiva do indicador. O frustrante 

desempenho da economia brasileira no começo de 2019 pode ser explicado pelas retrações 

percebidas na indústria (-0,7%), investimentos (-1,7%), construção civil (-2%) e exportações (-

1,9%), setores nevrálgicos para a retomada do crescimento econômico. O resultado do primeiro 

trimestre veio em linha com as expectativas do mercado, uma vez que as últimas pesquisas 

Focus seguem mantendo o viés de queda nas projeções para o biênio 2019/2020. Para o corrente 

exercício, as projeções que encerraram 2018 chegando a indicar um crescimento de 2,5% do 

PIB brasileiro, caíram para apenas 1% na segunda semana de maio. Já para 2020, a estimativa 

caiu de 2,5% para 2,23% no intervalo das últimas quatro semanas.  
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Inflação: 

 

Puxado pela deflação de diversos gêneros alimentícios o IPCA desacelerou em maio, 

variando 0,13% frente à alta de 0,57% registrada em abril, consistindo no menor resultado para 

um mês de maio desde 2006 (0,10%), segundo informou o IBGE. No ano e no acumulado dos 

últimos 12 meses o indicador registra respectiva altas de 2,22% e 4,66%. Em maio, quatro dos 

nove grupos pesquisados pelo Instituto obtiveram variações negativas, com destaque para o 

grupo Alimentação e Bebidas, que retraiu 0,56% e impactou o IPCA mensal em -0,14 p.p. O 

resultado deste grupo se deu principalmente à queda da alimentação no domicilio, com os 

preços do tomate (-15,08%), do feijão carioca (-13,0%) e das frutas (-2,87%) registrando as 

maiores reduções no período. Pelo lado das altas, o grupo Habitação (0,98%) foi aquele que 

apresentou o maior impacto positivo em maio (0,15 p.p.), com o preço da energia elétrica 

variando positivamente em todas as regiões pesquisadas. Além dos reajustes tarifários 

concedidos pela ANEEL, em maio passou a vigorar a bandeira amarela, que representa um 

acréscimo de R$ 0,01 para cada KWh consumido. Ainda no grupo Habitação destacam-se as 

altas de preços das taxas de águas e esgoto e do gás de botijão que subiram, em média, 0,82% 

e 1,35% respectivamente. Em que pese ter desacelerado frente ao mês anterior, o grupo Saúde 

e Cuidados Pessoais registrou a segunda maior alta de maio (0,59%), contribuindo com 0,07 

ponto percentual na formação do indicador. Assim como em abril, os remédios foram os 

principais responsáveis pela variação positiva do grupo, com os preços subindo, em média, 

0,82%. O resultado do IPCA de maio reduziu as expectativas de inflação para o encerramento 

de 2019, com a última Pesquisa Focus projetando um IPCA de 3,89% até o final do exercício. 

Para 2020 e 2021 as projeções mostram estabilidade do indicador, com a inflação oficial do 

país ficando em 4% e 3,75% respectivamente. 

Pela quarta vez consecutiva em 2019 o nível de atividade da economia brasileira retraiu. 

Em junho, o Bacen divulgou o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) relativo a abril, que 

após registrar queda de 0,30% em março (dado já revisado) voltou a recuar 0,47% na série 

dessazonalizada, passando de 136,55 para 135,91 pontos. Este é o menor patamar para o IBC-

Br desde maio do ano passado, período em que o indicador conhecido como uma prévia do PIB 

oficial do país atingiu a marca de 133,15 pontos. O desempenho negativo do IBC-Br em abril 

ficou acima do intervalo projetado pelos analistas do mercado financeiro, cuja mediana indicava 

uma variação negativa de 12% (intervalo entre 0,40% e +0,30%). Na comparação com abril de 

2018 (série sem ajustes sazonais) o IBC-Br registrou baixa de 0,62%. Já no acumulado dos 

últimos 12 meses na série com ajustes sazonais houve alta de 0,72%. Apesar de retrair ao longo 

dos últimos quatro meses o indicador ainda segue positivo em 2019, perfazendo uma tímida 

alta de 0,06%. A perda de ritmo do IBC-Br segue dialogando com as recentes projeções do PIB 

divulgadas pela Pesquisa Focus, que no intervalo das últimas 4 semanas voltou a reduzir a 

estimativa de crescimento do país para o biênio 2018/2019, respectivamente de 1% para 0,82% 

e de 2,23% para 2,20%. b) Inflação: Puxado pela deflação dos grupos Alimentação e bebidas e 

Transportes, que juntos respondem por aproximadamente 43% das despesas das famílias, o 

IPCA voltou a desacelerar em junho, perfazendo leve alta de 0,01% frente à variação de 0,13% 

registrada em maio, segundo informou o IBGE. No ano e no acumulado dos últimos 12 meses 

o indicador contabiliza respectivas altas de 2,23% e 3,37%, abaixo dos 4,66% computados nos 

12 meses imediatamente anteriores. Em junho, enquanto a queda de preço das frutas (-6,14%) 

e do feijão-carioca (-14,80%) implicou a segunda deflação consecutiva do grupo Alimentação 
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e bebidas (-0,25%), a queda de preço dos combustíveis (-2,41%), em especial da gasolina (-

2,04%), respondeu diretamente pela variação negativa do grupo Transportes (-0,31%). Outro 

segmento que corroborou com a baixa taxa de inflação registrada em junho foi o grupo 

Habitação, que mesmo tendo variado positivamente no período (0,07%) desacelerou 

significativamente frente ao mês anterior (0,98%). Isto porque, em junho a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) acionou a bandeira tarifária verde, sem custos adicionais aos 

consumidores, provocando queda no preço médio da energia elétrica. Pelo lado das altas, a 

maior variação positiva (0,64%) e o maior impacto no índice mensal (0,08 p.p.) ficou por conta 

do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com destaque para os itens de higiene pessoal, cujos 

preços subiram, em média, 1,50% no período. O resultado do IPCA de junho seguiu reduzindo 

as expectativas de inflação para o encerramento de 2019, com a última Pesquisa Focus 

projetando um IPCA de 3,80% até o final do exercício. Para 2020 e 2021 as projeções indicam 

relativa estabilidade do indicador, com a inflação oficial do país ficando em 3,91% e 3,75% 

respectivamente. 

 

Taxa Selic: 

 

Confirmando as expectativas do mercado, na reunião realizada entre os dias 7 e 8 de 

maio o Comitê de Política Monetária (COPOM) manteve a taxa Selic em 6,5% pela nona vez 

consecutiva, patamar que consiste na mínima histórica do indicador. Fatores como a tímida 

recuperação do PIB brasileiro, inflação sobre controle e as incertezas sobre o ritmo de 

crescimento da economia global, corroboraram com a decisão do colegiado, que por outro lado 

também descartou a realização de novos cortes na taxa de juros a curto prazo. Por sua vez, o 

mercado segue apostando em retomado do ciclo de alta da Selic no decorrer de 2020, com a 

taxa básica de juros do país fechando o próximo exercício em 7,5%, conforme divulgado na 

última Pesquisa Focus. 

Embora as projeções da última pesquisa Focus sigam indicando a manutenção dos atuais 

6,5% até o final do corrente exercício, os investidores passaram a apostar em um novo corte da 

taxa Selic no decorrer de 2019, com o mercado de juros futuros praticamente dobrando a 

redução projetada no período de uma semana. A contínua queda das projeções do PIB 

motivadas pelo fraco desempenho do IBC-Br e a tendência de uma inflação abaixo da meta 

reforçaram a crença do mercado em uma nova flexibilização monetária, mais provavelmente a 

partir do segundo semestre, contudo, não estando completamente descartada sua 

implementação já no próximo encontro do Comitê de Política Monetária (COPOM), agendado 

para os dias 18 e 19 de junho. O fim do ciclo de alta dos juros americanos e o maior otimismo 

acerca da tramitação do projeto de reforma da previdência também corroboram nesse sentido, 

o que poderia levar a Selic a uma nova mínima histórica.  

Indo ao encontro das expectativas do mercado a última reunião do Comitê de Política 

Monetária realizada entre os dias 18 e 19 de junho manteve a Selic pela décima vez consecutiva 

em 6,5%, menor patamar histórico do indicador. No entanto, o comportamento do mercado de 

juros futuros segue indicando redução da taxa básica de juros em 2019, com a última pesquisa 

Focus já indicando uma Selic em 5,5% até o encerramento do corrente ano. A falta de reação 

da atividade econômica, a estabilidade inflacionária e o alto nível de desemprego jogam a favor 

da redução estimada pelo mercado. Ademais, as recentes movimentações positivas do projeto 

de reforma da previdência no Congresso aumentaram as expectativas dos agentes econômicos 
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sobre novas reduções da Selic, destacando-se a importância dessa pauta no que tange à 

manutenção da atual estabilidade inflacionária. 
Fonte: Referência Gestão e Risco 

 

Neste trimestre, aproveitamos para dar uma ajustada na Carteira de Ativos do RPPS, 

foram realizadas realocações, reduzindo posição em CDI, que não oferece retorno suficiente 

para o atingimento da Meta Atuarial em 2019, o recurso oriundo deste índice, foi realocado em 

índices que, segundo projeções, apresentam uma possibilidade maior de alcance da Meta. E 

também houve a redução nos recursos alocados no índice IDKA 2, que apresentava uma 

concentração de mais de 27% em relação ao patrimônio do RPPS.  

A Meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para 2019 é de IPCA+5,75% 

ao ano. Os rendimentos do 2º trimestre apresentaram em média valores positivos apesar da 

grande volatilidade do período. 

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

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

GRÁFICO 1 – Rentabilidade  X  Meta Atuarial 2º Trimestre 2019. 

 

 

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

em relação a Meta Atuarial, com destaque para os dois últimos meses do trimestre, fazendo 

com que o RPPS, que teve uma rentabilidade acumulada de 6,08% no ano (R$ 7.245.130,21) , 

ficasse 0,95% acima da Meta Atuarial no período, que foi de 5,13% até o 2º trimestre.  

0,90%

1,30%

1,53%

1,04%

0,60%
0,48%

ABRIL MAIO JUNHO

RPPS Meta Atuarial (IPCA+5,75%)
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QUADRO 1 – Rentabilidade Acumulada no 2º Trimestre de 2019. 
Fundo de investimento Rendimentos 

R$  

% 

Rentab. 

Ano 

% Meta 

de 2019 

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP     112.040,09  2,99% 58,24% 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES       82.199,70  17,80% 347,16% 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA     524.368,91  6,07% 118,39% 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA       92.001,58  3,24% 63,13% 

BANRISUL PREVIDÊNCIA  III RF FI REF. IMA-B LP     608.234,49  14,54% 283,68% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     948.063,78  8,23% 160,46% 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO       70.511,93  15,05% 293,49% 

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     758.589,78  5,76% 112,38% 

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO     263.761,63  6,74% 131,45% 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     266.947,45  3,21% 62,64% 

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       46.712,10  6,86% 133,81% 

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REF. DI PREVIDENCIÁRIO LP     337.377,98  3,01% 58,66% 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA         4.707,74  2,65% 51,71% 

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP     132.194,32  3,01% 58,76% 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     644.687,91  5,98% 116,59% 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     772.399,14  7,17% 139,82% 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO     119.124,07  9,90% 193,20% 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     389.585,24  3,23% 63,03% 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     305.543,70  6,78% 132,26% 

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTI FIC       91.720,35  4,28% 83,57% 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I       67.085,50  15,55% 303,38% 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP       16.208,21  3,32% 64,77% 

CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES       47.509,46  19,81% 386,50% 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)       54.759,95  15,41% 300,52% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA     293.658,65  10,92% 213,05% 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     194.689,31  15,08% 294,23% 

BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP            447,24  2,80% 54,65% 

RENTABILIDADE ACUMULADA:  7.245.130,21      

 

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

TRIMESTRE 2019. 

FUNDO DE INVESTIMENTO VAR(95%) SALDO 

MÊS ANO 

BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 0,00% 0,00% 3.953.107,23 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 5,66% 7,48% 544.067,03 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 0,97% 0,74% 9.163.722,21 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 0,15% 0,11% 1.504.048,10 

BANRISUL PREV MUNIC III RF FI REF. IMA-B LP 2,32% 2,37% 6.464.398,14 

BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP 0,00% 0,00% 199.581,97 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,21% 1,23% 18.269.429,85 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO 7,25% 9,12% 539.159,69 

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,91% 0,70% 13.925.871,61 

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO 0,88% 0,77% 4.177.878,52 

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,17% 0,11% 8.233.647,94 

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,19% 1,12% 727.661,62 

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,00% 0,01% 5.267.561,01 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,00% 0,00% 213.070,94 

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00% 0,01% 2.628.153,29 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 1,65% 2,22% 4.293.658,65 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,95% 0,72% 11.666.969,33 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,34% 0,94% 12.566.910,04 

CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,31% 2,48% 2.194.689,32 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 2,04% 1,69% 1.321.864,25 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,15% 0,10% 11.067.237,35 

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1,20% 1,15% 4.812.021,73 

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO 

FIC 

0,60% 0,69% 2.232.552,22 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 7,27% 7,67% 498.428,30 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 0,27% 0,18% 504.364,92 

CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES 6,68% 8,70% 287.286,43 

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 7,59% 9,46% 0 

    Total: R$ 127.257.341,69 

Var (95%): O VaR indica a perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com 

um certo nível de confiança. Por exemplo, se o VaR de 1 dia de um fundo é de 4%, com um nível de confiança 95%, significa que, 

estatisticamente, temos 95% de certeza que, se houver uma perda de hoje para amanhã, o prejuízo máximo será de 4% 
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O patrimônio do RPPS fechou o Trimestre em R$127.257.341,69 (saldo em 

28/06/2019). 

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 2019, 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 ano eleitoral. 

 

É o relatório. 

 

Dom Pedrito, 16 de julho de 2019. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo, CPA-20 

Gestor dos Recursos do RPPS 
 


