
 
 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

1º 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 1º 

trimestre de 2022. 

 

1. Avaliação Geral do RPPS 

 

O RPPS possui atualmente (competência de março/2022) 1.842 pessoas vinculadas ao 

Regime, sendo 1.179 servidores ativos, 538 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 207 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 1º Trimestre de 2022. 

Ingresso de Recursos   Janeiro   Fevereiro   Março   TOTAL  

 Contribuições  1.809.662,03 1.784.342,69 2.308.096,96 5.902.101,68 

 Aportes  162.691,05 162.691,05 204.156,14 529.538,24 

 Parcelamentos  56.910,03 57.194,58 57.492,96 171.597,57 

 Compensação Previdenciária  28592,02 29.208,72 31.545,03 89.345,77 

 Receitas Aplicações Financeiras  654.041,60 1.048.818,35 3.298.567,83 5.001.427,78 

 TOTAL  2.711.896,73 3.082.255,39 5.899.858,92 11.694.011,04 

 

Na tabela acima pode-se observar que o 1º Trimestre de 2022, começou apresentando 

valores positivos, mostrando um crescente na rentabilidade das aplicações financeiras, apesar 

das questões de mercado, principalmente, a volatilidade trazida pela guerra entre Rússia e 

Ucrânia, houve também o fator de ter sido em março o reajuste dos salários dos servidores 

ativos, aposentados e pensionistas, gerando uma contribuição maior. 

TABELA 2 – Total da Utilização dos Recursos no 1º Trimestre de 2022. 

Utilização dos Recursos   Janeiro   Fevereiro   Março   TOTAL  

Aposentadoria          1.221.600,40          1.223.414,77          1.543.114,02          3.988.129,19  

Pensões por morte             191.007,64             186.339,51             222.674,48             600.021,63  

Benefícios de resp. do Tesouro             162.691,05             162.691,05             204.156,14             529.538,24  

Compensação rep. ao Tesouro                2.119,54                 2.116,54                 2.334,87                 6.570,95  

Despesas com investimentos                6.211,58                 4.987,37                 9.877,05               21.076,00  

Despesas Administrativas                 9.145,06               48.630,73               14.148,44               71.924,23  

TOTAL          1.592.775,27          1.628.179,97          1.996.305,00          5.217.260,24  

 



 
No 1º trimestre, o RPPS teve uma despesa total de R$ 5.217.260,24, e uma receita de 

R$  11.694.011,04, ficando um saldo positivo de R$  6.476.750,80. 

 

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. Foi um Trimestre que começou com grande 

sentimento de cautela, por ser um ano de Eleições Presidenciais, além disso, a preocupação com 

o avanço da COVID-19, dúvidas referentes ao surgimento de novas cepas do vírus, mas o que 

ditou o ritmo do mercado, foi a Invasão da Ucrânia pela Rússia, trazendo muita instabilidade 

no Leste Europeu, obrigando vários países a impor sanções ao país invasor, o que repercutiu na 

economia mundial. Dessa forma, fomos 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 1º Trimestre de 2022: 

JANEIRO 

No mês de janeiro, houve uma queda em boa parte dos mercados financeiros globais, 

uma reação à percepção de que a política monetária americana deve ficar mais restritiva, com 

a sinalização de elevação da taxa básica de juros da economia americana a partir de março. Essa 

queda não foi generalizada, ocorrendo mais em ações nos EUA, mas não afetando moedas de 

países emergentes, por exemplo. Já na renda fixa, a curva de juros futuros apresentou abertura 

nos vencimentos curtos (2022 e 2023) e nos vencimentos de longo prazo, a partir de 2026. Esse 

movimento refletiu a expectativa de maiores altas na taxa Selic do que era esperado 

anteriormente devido à inflação persistente, combinado a uma influência da alta de juros de 

longo prazo dos títulos soberanos internacionais. Essa dinâmica de juros impactou 

negativamente os títulos prefixados e IPCA+ do Tesouro. Já o Ibovespa encerrou o mês com 

valorização de +6,98%. O mês foi marcado pela migração de investimentos de mercados 

desenvolvidos para mercados emergentes, Brasil incluso. Isso refletiu no forte fluxo de entrada 

de estrangeiros na bolsa brasileira, justificado pelas ações estarem muito descontadas 



 
comparadas aos seus históricos, o banco central brasileiro ter iniciado a contração de juros mais 

cedo que o resto do mundo e o alto preços das commodities. No cenário externo, nos EUA, o 

discurso sobre política monetária ficou marcadamente mais hawkish. A primeira reunião do 

FOMC do ano não trouxe mudanças na taxa de juros ou no ritmo de diminuição das compras 

de títulos pelo Fed (tapering). Porém, houve indicações na entrevista coletiva de Jerome Powell, 

presidente do Fed, que o início da alta de juros deve ocorrer já na próxima reunião (março) e 

que o processo de aperto monetário a ser feito em 2022 deve ser diferente do visto da última 

vez (entre 2017 e 2019). As altas nas taxas básicas de juros não precisam mais ocorrer no ritmo 

de 25 pb por trimestre, com aumento podendo ocorrer em toda reunião do FOMC. Além disso, 

o processo de redução do balanço do Fed deve se iniciar em 2022, alguns meses após o início 

do aumento de juros. Dessa forma, os juros futuros americanos subiram consideravelmente, 

com a taxa de 10 anos passando de 1,5% para 1,85% e com aumento semelhante nas taxas de 

juros reais (de -1,0% para - 0,7%). O mercado financeiro passou a precificar 5 altas de juros de 

25 pb em 2022, contra 3 em dezembro. A taxa de juros do final do ciclo não foi alterada nessas 

estimativas (estando entre 2% e 2,5%), porém a velocidade com que ela é atingida foi. Dados 

econômicos na maior parte dos países mostraram desaceleração no 4º trimestre, um reflexo do 

aumento de casos de Covid-19 com a nova variante Omicron. Esse foi o caso do PIB da Zona 

do Euro, com variação de 0,3% T/T. O PIB chinês também desacelerou, por razões diferentes, 

com variação de 4,0% A/A contra 4,9% A/A do trimestre anterior (e o governo chinês seguiu 

aumentando estímulos monetários e fiscal para evitar uma desaceleração maior, com cortes de 

juros básicos). A exceção foi o PIB dos EUA, que subiu 5,7%. O cenário de inflação alta, seja 

no Brasil ou no mundo, foi altamente influenciado pelos preços das commodities, que 

continuam altos, devido aos impactos da pandemia. Os lockdowns causaram restrições de oferta 

pela impossibilidade de manter a produção em algumas fábricas e alteraram o perfil de 

consumo, onde houve troca do consumo de serviços pelo de bens, gerando aumento de 

demanda. A combinação desses efeitos com os fortes estímulos fiscais e monetários pelo mundo 

pressionaram e ainda pressionam os índices de preço. Falando em inflação, por aqui o IPCA de 

janeiro ficou em 0,54%, maior resultado para um mês de janeiro desde 2016. Nos últimos 12 

meses o índice está em 10,38%. Sem surpresas, reiterando uma inflação alta no curto prazo, 

com núcleos ainda pressionados como os bens industriais, sem grandes sinais de alívio. O INPC 

ficou em 0,67% e nos últimos dose meses está em 10,60%. Oito dos nove grupos de produtos 

e serviços pesquisados pelo IBGE tiveram alta em janeiro. Entre os destaques, a maior alta veio 



 
do grupo Artigos de Residência, com aumento no preço de eletrodomésticos e móveis. A 

alimentação também ficou mais cara. Tivemos a publicação do orçamento de 2022. Os dados 

da arrecadação federal de dezembro de 2021 obtiveram o melhor resultado anual desde 2014 e 

foram um alívio temporário para as contas públicas, que devem voltar a piorar nos próximos 

meses. Apesar da recuperação do emprego medido pela PNAD Contínua, a renda segue em 

trajetória de queda, com o rendimento real efetivo médio contraindo pelo sexto mês 

consecutivo. Nas últimas semanas, uma nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi 

discutida pelo governo federal. O objetivo dessa PEC seria reduzir os preços dos combustíveis 

e da energia elétrica para conseguir aumentar a popularidade do governo em um ano eleitoral. 

No entanto, ela mudaria novamente diversas regras fiscais, diminuindo a credibilidade da 

política fiscal. Ainda no cenário local, o fator de atenção continua sendo o equilíbrio fiscal. 

Nessa fronte, apesar de bons resultados nos dados de curto prazo, nos quais a dívida pública 

bruta do país fechou 2021 em 80,3% do PIB e tivemos o primeiro superávit no setor público 

desde 2013, temos alguns riscos de curto prazo, como greves e possíveis aumentos paras 

servidores, correções da tabela de IRPF, reduções de tributos federais sobre combustíveis e 

maior influência concedida para a casa civil sobre remanejamentos das despesas dos 

ministérios. O maior risco, no entanto, se encontra na indefinição do arcabouço fiscal a ser 

adotado a partir de 2023 com o início do próximo mandato presidencial. A credibilidade do teto 

de gastos foi afetada após a última alteração e ainda não sabemos se haverá sua defesa em um 

próximo governo, e, caso não haja, qual será o novo instrumento de ancoragem fiscal, se houver. 

Quanto ao Covid, com data-base de final de janeiro, vários países estão relatando aumentos na 

subvariante BA.2 da Ômicron, que tem potencial de ser mais contagiante. Novos casos diários 

no Reino Unido, por exemplo, voltam a crescer depois de terem caído acentuadamente dos 

picos de início de janeiro. As primeiras divulgações de indicadores econômicos na Europa 

referentes a janeiro não apontam impacto expressivo da Ômicron na atividade. No Brasil, a 

média móvel de sete dias de novos diagnósticos ultrapassou 170 mil, o que representa aumento 

de 54,5% em relação à semana anterior. Os óbitos também tiveram alta expressiva, chegando a 

atingir 416 na média móvel de 7 dias. Ao todo, 77,6% da população brasileira já está vacinada 

com ao menos a primeira dose de imunizante contra a doença; 70,6% já tomou dose única ou 

duas doses e 21,2% já teve o reforço da vacinação. 

 

FEVEREIRO 



 
Se durante fevereiro de 2022 até a metade do mês o noticiário econômico brasileiro e 

internacional foi dominado por notícias sobre as pressões inflacionárias que seguem altas tanto 

no Brasil quanto nos Estados Unidos e Zona do Euro, a segunda metade foi totalmente focada 

na escalada das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia que, infelizmente acabou 

culminando na invasão militar da Ucrânia pelas tropas russas na madrugada do dia 24. No 

cenário externo, tivemos uma leitura de CPI (indicador de preços ao consumidor) pior do que 

o projetado nos Estados Unidos, com o resultado em 12 meses avançando 7,5%. Um cenário 

inflacionário mais persistente no país vem resultando em um aumento significativo nas 

expectativas de avanço nos juros norte-americano, com a Treasury de 10 anos atingindo um 

nível superior a 2%. Tal persistência também tem gerado um debate sobre a velocidade do 

aumento de juros por parte do FED, que não se encontra em consenso. Com isso, parte do 

mercado já projeta algo entre 5 e 6 aumentos de juros durante o ano, com uma probabilidade, 

ainda que fora do consenso, de um aumento em 50 bps na reunião de março. O foco dos 

mercados passou dos impactos do início do ciclo de alta de juros pelo Fed para os decorrentes 

da guerra na Ucrânia. Inicialmente restritos aos países envolvidos e em menor grau à região do 

Leste Europeu, os efeitos ganham contornos globais a partir da reação dos países desenvolvidos, 

com sanções econômicas numa escala nunca antes vista, incluindo restrições ao uso do sistema 

de pagamentos global e acesso às reservas em moedas fortes, liquidação de ativos e saída do 

mercado russo por parte de inúmeras empresas globais, e exclusão de ativos russos de diversos 

índices financeiros. Estas medidas resultaram em impactos significativos nos mercados de 

commodities, renda fixa e ações, e deverão trazer como consequência um cenário ainda mais 

estagflacionário, com inflação ainda mais alta e crescimento em queda. Contudo, até o 

momento, não sabemos quais serão todos os impactos causados pelo confronto e suas 

dimensões, porém esperamos um cenário de inflação global mais persistente, principalmente 

pelo fato de a Rússia ter participação bastante relevante na produção de commodities, tais como 

petróleo, gás natural, paládio, alumínio, titânio e trigo. Vindo para nossa terra, apesar de ser um 

mês curto, em fevereiro tivemos bastante volatilidade do mercado de juros, fruto de uma 

combinação de diferentes eventos, locais e globais. Na reunião do mês de fevereiro do COPOM, 

a entidade monetária seguiu o caminho já projetado pelo mercado, subindo os juros em 1,5% 

p.p, resultando em uma Selic de 10,75%. A leitura inicial do mercado foi de um tom mais leve, 

principalmente pelo aumento da importância do olhar para a meta de inflação de 2023 em 

detrimento de 2022, onde as prescrições já adotadas de política monetária teriam mais efeitos, 



 
o que resultou em um recuo das taxas. Na semana seguinte o cenário foi revertido, após a 

divulgação da ata desta reunião e declarações feitas por Bruno Serra (Diretor de Política 

Monetária do Banco Central) em um tom mais hawkish (postura que o BC adota quando existe 

a intenção de aumentar as taxas de juros do país). Projeções no geral, foram revisadas, para um 

cenário de mais duas altas de juros, já que levando em consideração o cenário de risco, o Banco 

Central enxerga a inflação acima da meta para o próximo ano. Além disso, a volatilidade nos 

preços do petróleo segue impactando a curva de juros local, principalmente nos vértices mais 

curtos. A trajetória já altista da commodity provocada pelas mudanças das matrizes energéticas 

globais, foi intensificada após a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia, levando o petróleo 

a atingir patamares acima de 100 dólares por barril. Ainda, as dúvidas sobre o nível de oferta 

de grãos e fertilizantes intensificaram os preços agrícolas nos mercados internacionais, o que 

acabou repercutindo na curva de juros local. O cenário externo é bastante desafiador, mas no 

curto prazo, temos observado um fluxo positivo para Brasil. No mês, tivemos um aumento dos 

vértices curtos e intermediários da curva, provocados por uma extensão do processo de subida 

de juros por parte do COPOM e pelas pressões inflacionárias proveniente dos preços de 

commodities. Tivemos um recuo na parte mais longa da curva local, fruto de uma percepção 

positiva a respeito da ancoragem das expectativas de inflação para 2023, após BC mais duro, 

apreciação cambial e um aumento do fluxo comprador. Incluído na sua Política de investimento, 

os títulos públicos, diante das seguidas elevações na taxa de juros demonstram ser uma boa 

oportunidade, recomendamos esta exposição, mas sempre cuidando suas obrigações e fluxo de 

caixa futuros, ou seja, um planejamento para não ocorrerem surpresas li na frente. O resultado 

do IPCA para fevereiro subiu 1,01% em fevereiro de 2022 na comparação com janeiro, sendo 

essa a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015 (1,22%), em 12 meses o IPCA 

acumula alta de 10,54%. Em fevereiro, são incorporados no IPCA os reajustes habitualmente 

praticados no início do ano letivo. Portanto esse foi o item que teve o maior impacto no mês, 

com peso de 0,31 ponto percentual. O outro grupo que pesou bastante no mês foi o de 

Alimentação e bebidas, que acelerou para 1,28% e contribuiu com 0,27 ponto percentual. 

Juntos, os dois grupos representaram cerca de 57% do IPCA de fevereiro. Já o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 1,00% em fevereiro, essa também é a maior variação 

para um mês de fevereiro desde 2015, no ano acumula alta de 1,68% e nos últimos 12 meses de 

10,80%. Na renda variável, o principal índice da B3 ganhou força nos últimos minutos de 

pregão e fechou esta sexta-feira, 25/02, em alta de 1,39%, aos 113.141 pontos. O movimento 



 
acompanhou o cenário externo de maior apetite ao risco e foi impulsionado, principalmente, 

pela forte valorização das ações da Vale (VALE3), papel com maior peso no índice. Com a alta, 

o índice se recuperou das quedas do mês e conseguiu fechar fevereiro em alta de 0,89%. Com 

o resultado, o índice acumula três meses consecutivos de ganhos. O Real continuou a se 

fortalecer frente ao Dólar, levando o índice brasileiro a ter um retorno de +2,6% em dólares, e 

sendo a melhor moeda dentre as moedas emergentes até agora em 2022. Já na renda fixa, a 

curva de juros futuros apresentou abertura em toda a sua extensão. O movimento foi provocado, 

principalmente, pela escalada na percepção de risco global após a invasão da Ucrânia pela 

Rússia. O início da guerra marcou a imposição de diversas e durar sanções sobre a economia 

russa, o que tem reflexos sobre a economia global, elevando as já altas pressões inflacionárias. 

Essa dinâmica de juros impactou negativamente os títulos prefixados e IPCA+ do Tesouro. 

 

MARÇO 

No mês de março, o Ibovespa terminou o mês com alta de 6,06% aos 119.999 pontos, 

acumulando alta de 14,48% no ano e de 2,89% nos últimos 12 meses. Já o CDI, teve 

rentabilidade de 0,92% no mês, o que levou a um acumulado de 6,41% em 12 meses. Falando 

da família dos IMAs, o segmento de renda fixa obteve seu melhor resultado mensal em 2022, 

com a carteira de títulos públicos marcada a mercado, refletida na trajetória do IMA-Geral, 

variando positivamente 1,57% no período. Nos EUA, pela primeira vez em quatro anos, o 

Federal Reserve (banco central americano), subiu a taxa básica de juros em 0,25pp para o 

intervalo entre 0,25% e 0,5%. O presidente do FED, Jerome Powell, já sinalizou a intenção de 

aumentar a taxa básica de juros em todas as reuniões do Fed deste ano. A inflação ao 

consumidor (CPI) está próxima de 8% em doze meses, quase quatro vezes acima da meta de 

longo prazo do Fed. Ainda sobre cenário, o mercado de trabalho permanece forte na avaliação 

do comitê. No comunicado, os membros demonstraram preocupação adicional com o conflito 

entre Rússia e Ucrânia, pois pode criar pressão adicional sobre a inflação e pesar negativamente 

sobre a atividade. Já na Zona do Euro, o BCE prosseguiu no processo de retirada dos estímulos, 

apesar da incerteza dos impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia. A novidade ficou por conta 

da redução mais rápida do programa de compras (APP), que agora deverá totalizar € 90 bilhões 

no segundo trimestre, ante € 120 bilhões projetado na reunião anterior. A respeito da taxa de 

juros, o BCE excluiu em seu comunicado a possibilidade de redução dos juros em relação ao 

patamar atual. A sinalização mais contundente acerca da retirada dos estímulos corrobora uma 



 
leitura mais preocupada da inflação, que sofreu revisão altista em todo o horizonte relevante 

para a política monetária. A China é exceção, em um movimento contrário de ciclo de redução 

das taxas para impulsionar a economia que vem desacelerando ainda por conta da Covid. Por 

aqui o Banco Central elevou a taxa básica de juros em 100 pb. Em decisão unânime, a 

autoridade monetária elevou a taxa Selic de 10,75% para 11,75% ao ano, confirmando as 

expectativas. Contudo, a abordagem mais vocal da autoridade monetária, sobre qual seria a taxa 

de juros terminal no cenário mais provável, o mercado permaneceu cético, sobre se somente 

essa dose do remédio seria o suficiente para ancorar as expectativas e levar a inflação para a 

meta, com as taxas se comportando de maneira relativamente estável. O ajuste foi bastante 

intenso ao longo da curva, com os DIs recuando em todos os vértices, nas duas últimas semanas 

do mês. Na Renda Fixa, apesar do efeito positivo desse movimento, o mercado segue debatendo 

o cenário desafiador, pressionado pela alta dos preços das commodities e o ajuste represado 

para combustíveis, mesmo após medidas tomadas pelo governo para atenuar o repasse de 

combustíveis para a população. Entre as medidas, tivemos a sanção da alíquota única do ICMS 

sobre os combustíveis, que estabelece uma única tarifa para todo o território nacional, sendo 

essa uma medida para aliviar a pressão dos preços através da retirada da “liberdade” de cada 

governo estadual. A lei que altera essa medida também englobou a exoneração de PIS/Cofins 

sobre combustíveis no ano de 2022, além da alíquota de importação sobre diesel, biodiesel, gás 

liquefeito de petróleo ou derivado de gás natural e querosene de avião. Apesar do quadro 

inflacionário no Brasil, observamos um movimento positivo para o câmbio. Uma mudança da 

composição do fluxo para emergentes, somadas a uma melhora significativa nos termos de 

troca, dado preço das commodities e um diferencial de juros em patamar elevado, que resultou 

na apreciação do real em relação ao dólar, o que tem aliviado parte dos avanços dos preços 

internacionais e seus efeitos sobre a inflação local. A renda variável por sua vez, o principal 

índice de ações do País subiu 6%, fechando o período aos 120 mil pontos. Com a alta, o 

indicador finalizou o 1º trimestre do ano acumulando uma valorização de 15,47%, na contramão 

dos pares estrangeiros. O S&P 500, por exemplo, está em queda de 5,55% no ano. 

Paralelamente, o dólar desabou 7,7% frente ao real e chegou aos R$ 4,76. Esse descolamento 

atual do Ibovespa tem origem em dois principais fatores: a alta das commodities e o forte fluxo 

estrangeiro registrado na bolsa brasileira. Ambos relacionados aos desdobramentos da guerra 

entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de um mês. Não podemos deixar de falar do Covid-

19, no Brasil e na maior parte do mundo permanecem em declínio. Com exceção da China, 



 
onde se registrou avanço considerável no número de casos, o que vem provocando novas séries 

de restrições. Dessa vez, temos Xangai em lockdown, o que acentua ainda mais as incertezas 

em torno do nível da recuperação da atividade global, além de um possível atraso no processo 

de normalização das cadeias produtivas. Fechando não poderíamos deixar de falar um pouco 

mais da inflação, onde em março, a inflação ao consumidor (IPCA) subiu 1,62% em relação ao 

mês anterior e 11,30% em 12 meses. No ano, o IPCA já acumula alta de 3,20, enquanto a meta 

do banco central para o ano é de 3,5%. A surpresa se concentrou nos grupos de alimentação em 

casa e combustíveis, refletindo efeitos da guerra na Ucrânia, que pressionou preços de 

commodities agrícolas e energéticas, aumentando o risco inflacionário em todo o mundo. O 

resultado da divulgação do IPCA de março adiciona riscos de alta às projeções, mesmo com o 

anúncio recente de recuo na energia elétrica. 

Fonte: Referência Gestão e Risco 

 

A Meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos para 2022 é de IPCA + 4,48%. 

Os rendimentos na maioria dos meses do 1º trimestre, apresentaram desempenho a baixo da 

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

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 1º 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 3,09% no ano (R$ 
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5.001.427,77), ficasse 1,35% abaixo da Meta Atuarial no período que acumula no 1º trimestre 

4,44%.  

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

Fundo de investimento  Rend. R$  % Rentab. Ano % Meta de 2022 

BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP                      339.341,94  2,61% 58,83% 

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES                      170.455,12  14,52% 327,27% 

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF                      399.017,19  3,69% 83,23% 

BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP                         40.795,96  2,29% 51,64% 

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF                           2.063,70  2,23% 50,28% 

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI ref. IMA-B LP                      156.326,27  2,71% 61,13% 

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP                                 28,95  2,51% 56,61% 

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                       -43.789,10  -3,48% -78,38% 

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                       -65.956,15  -6,44% -145,23% 

BB AÇÕES BOL. GLOB. ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                       -35.838,87  -3,26% -73,47% 

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREV.                      183.676,47  8,72% 196,57% 

BB AGRO FIC AÇÕES                         36.711,72  7,47% 168,37% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV.                      241.639,81  2,01% 45,19% 

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV.                      190.943,88  2,23% 50,34% 

BB CONSUMO FIC AÇÕES                         30.769,31  5,07% 114,17% 

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV.                      143.042,97  14,11% 317,95% 

BB IDKA 2 TP FI RF PREV.                      361.050,06  3,82% 86,02% 

BB IMA-B 5 FIC RF PREV. LP                      221.378,02  3,74% 84,28% 

BB IPCA III FI RF PREV. CRÉDITO PRIVADO                      185.631,72  3,76% 84,78% 

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREV.                         17.793,17  2,23% 50,36% 

BB PERFIL FIC RF ref. DI PREV. LP                      178.948,68  2,57% 57,85% 

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                       -53.998,58  -10,18% -229,50% 

BB TP XXI FI RF PREV.                         32.757,89  - 0,00% 

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP                      138.493,10  2,57% 57,96% 

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF                           3.575,89  2,04% 46,02% 

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                         76.774,24  14,27% 321,68% 

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF                      182.055,08  2,32% 52,17% 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP                      246.894,40  3,82% 86,14% 

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP                      632.598,89  3,76% 84,69% 

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP                         68.898,75  2,82% 63,59% 

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO                         60.362,74  3,91% 88,17% 

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                         21.335,32  2,22% 49,93% 

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP                           2.878,97  1,38% 31,03% 

CAIXA BRASIL TP FI RF LP                      268.701,10  2,57% 58,01% 

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MM                      110.139,86  - 0,00% 

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES                      204.840,33  16,94% 381,72% 

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    -271.830,40  -19,62% -442,08% 

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP                         87.532,91  3,22% 72,65% 



 
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                      280.453,33  14,52% 327,21% 

ISHARES S&P 500 (IVVB11)                       -64.449,35  -19,10% -430,34% 

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                       -33.290,51  -3,00% -67,69% 

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP                         15.280,80  1,59% 35,82% 

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF                      101.768,20  2,48% 55,91% 

SICREDI TAXA SELIC FIC RF LP                         77.324,99  2,46% 55,55% 

CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF                         28.096,74  3,28% 73,84% 

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF                         30.202,24  1,11% 25,12% 

RENTABILIDADE ACUMULADA:                                                                                                     5.001.427,77  

 

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 1º 

TRIMESTRE 2022. 

  VAR(95%)   

FUNDO DE INVESTIMENTO MÊS ANO SALDO 

BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP 0,02% 0,04%  13.262.766,34  

BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 8,80% 6,97%  1.344.230,43  

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF 1,36% 1,21%  11.203.636,21  

BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP 1,31% 1,09%  1.821.109,98  

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF 0,33% 0,35%  94.554,42  

BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RF FI REF. IMA-B LP 2,65% 2,25%  6.250.645,26  

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP 0,02% 0,05%  -    

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 10,18% 9,77%  1.215.231,85  

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 16,54% 12,61%  957.523,02  

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 10,21% 10,40%  1.063.437,71  

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREV. 9,70% 7,70%  2.289.443,94  

BB AGRO FIC AÇÕES 7,08% 7,15%  528.102,98  

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV. 1,24% 1,06%  12.291.093,49  

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREV. 0,92% 0,79%  8.739.068,81  

BB CONSUMO FIC AÇÕES 14,97% 13,35%  638.151,29  

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV. 9,95% 8,54%  1.156.943,56  

BB IDKA 2 TP FI RF PREV. 1,43% 1,26%  9.819.677,13  

BB IMA-B 5 FIC RF PREV. LP 1,35% 1,19%  6.140.787,99  

BB IPCA III FI RF PREV. CRÉDITO PRIVADO 1,62% 1,40%  5.120.254,80  

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREV. 0,33% 0,34%  814.018,83  

BB IRF-M TP FI RF PREV. 1,92% 1,63%  -    

BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREV. LP 0,04% 0,04%  7.169.176,50  

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I 15,54% 13,59%  476.252,23  

BB TP XXI FI RF PREV. 1,63% 1,48%  1.004.528,37  



 
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF 1,02% 76,46%  1.028.096,74  

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF 1,63% 2,84%  1.030.202,24  

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP 0,07% 0,09%  5.523.684,81  

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 0,01% 0,02%  199.945,67  

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 9,70% 8,33%  614.633,41  

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 0,35% 0,35%  7.913.422,55  

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP 1,46% 1,29%  6.706.122,48  

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP 1,34% 1,18%  16.991.639,74  

CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP 2,68% 2,25%  2.510.498,15  

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO 1,33% 1,15%  1.603.319,94  

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 0,33% 0,34%  984.304,36  

CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP 1,92% 1,62%  211.995,12  

CAIXA BRASIL TP FI RF LP 0,03% 0,05%  10.727.473,33  

CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES IV FIC MM 1,83% 10,34%  1.110.139,86  

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES 9,45% 8,13%  1.414.182,49  

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 12,22% 11,77%  1.113.914,10  

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 0,29% 0,25%  2.802.668,98  

ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) 9,87% 8,32%  1.042.740,00  

ISHARES S&P 500 (IVVB11) 11,44% 11,83%  522.544,00  

SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP 10,57% 9,86%  1.074.980,08  

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF 0,25% 0,25%  -    

SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RF LP 2,07% 1,79%  976.597,96  

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF 0,02% 0,03%  4.203.656,86  

SICREDI TAXA SELIC FIC RF LP 0,01% 0,03%  3.214.576,30  

Total: 166.921.974,30  

 

O patrimônio do RPPS fechou o Trimestre em R$ 166.921.974,30 (saldo em 

31/03/2022). 

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 de 

forte combate a pandemia além de alguns ruídos na política e na economia doméstica. 

 



 
É o relatório. 

 

Dom Pedrito, 20 de abril de 2022. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Deiques Minozzo, CPA-20 

Gestor Financeiro do RPPS 
 


