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Introdução 
 
 
Quase nada do que aconteceu em 2011 estava escrito. Foi um ano intenso e 

surpreendente. A crise da Europa estava dada, mas não se imaginava que fosse se agravar 
tanto. 

 
Um ano de tumulto global, marcado por revoltas sociais e políticas. As pessoas - no 

mundo árabe, na América Latina, nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa - se deram conta 
do poder de sua voz.  Quatro longevas ditaduras caíram: Tunísia, Egito, Líbia e Iêmen. As 
revoltas da Primavera Árabe continuam e o movimento ainda está longe de acabar.  

 
Os palestinos foram à ONU pedir adesão plena e saíram com um "não" - mas levaram o 

reconhecimento na UNESCO. Israel e o Hamas chegaram a um acordo para trocar o soldado 
capturado em 2006 por mais de mil palestinos. Osama Bin Laden, o homem mais procurado 
pelos EUA, foi morto em uma operação cinematográfica no Paquistão, em uma casa distante 
do cenário das montanhas afegãs. 

 
O ano também viu um sério agravamento da crise humanitária vivida pela Somália, país 

miserável no qual cerca de 20 crianças morreram por hora ao longo de três meses apenas.  
 
Em outras tragédias, o Japão viveu o pior terremoto de sua história, que matou mais de 

20 mil; os EUA sofreram com o Irene, furacão mais intenso desde o Katrina, em 2005; na 
Noruega, geralmente afastada dos holofotes, um extremista disparou a esmo e matou 77 
pessoas - a cena se repetiria mais tarde na Bélgica.  

 
O ano de 2011 termina com um novo país, de número 193: o Sudão do Sul e a população 

do nosso planeta chegou a expressiva marca dos sete bilhões de habitantes. 
 
Dilma Rousseff, primeira mulher presidente do Brasil, tomou posse. O Brasil teve 

destaque no cenário internacional ao ter aberto a Assembléia Geral da ONU. Dilma visitou e 
recebeu líderes mundiais importantes, como Obama e Hu Jintao.  

 
Durante o ano, sete ministros saíram do governo, a internet foi ferramenta para 

organizar manifestações contra a corrupção, políticos envolvidos em casos de corrupção 
foram absolvidos e a Lei da Ficha Limpa teve seu julgamento adiado. O Brasil também soube 
do diagnóstico de câncer do ex-presidente Lula. 
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Cenário Nacional.  
 
 
A preocupação com a alta dos preços, por um novo ciclo de elevação dos juros e pelo 

anúncio do corte de R$ 50 bilhões no orçamento do País principiou 2011. Ao longo do ano, o 
agravamento da crise internacional mudaria todo este cenário e inverteria as políticas.  

 
O governo reduziu impostos e juros para estimular o consumo, atrair investimentos e 

garantir crédito barato. O ano iniciou-se com certa euforia pela retomada do crescimento 
econômico em 2010 (crescimento do PIB acima de 7%), depois da mini-crise de 2009, 
resultante da contaminação da crise financeira norte-americana, quando o crescimento foi 
levemente negativo.  

 
Mas o ano encerrou sob os efeitos da contaminação de outra crise financeira externa, 

da zona do euro, que se propagou também no Brasil e conseguiu derrubar o crescimento do 
PIB no terceiro trimestre do ano para algo em torno de 0,5%, comparativamente ao trimestre 
anterior. 

 
  O Brasil perdeu nas bolsas o equivalente a uma Vale, mas os economistas estão 
razoavelmente otimistas em relação ao país 
 

Apesar das incertezas mundiais, o mercado interno está forte, e o crescimento será um 
pouco maior do que o registrado no ano passado, e a inflação, mais baixa. Se não houver uma 
grande ruptura, agravamento da crise, e a Europa sair dessa confusão, o Brasil consegue se 
segurar com suas próprias forças. 

 
Como primeiro ano do governo Dilma, 2011 de certa forma prenunciou os rumos do 

quadriênio, naquilo que o governo pretende intencionalmente fazer de novo, como também 
naquilo que continua do governo anterior. E em ambos os casos de que forma responderá aos 
desafios da crise financeira externa, que não parece de curta duração. 

 
Nos primeiros meses do governo Dilma havia uma expectativa de alto crescimento, 

tanto que o Banco Central praticou por dois meses consecutivos uma política de elevação da 
taxa de juros SELIC, no pressuposto de que a meta de inflação era a prioridade.  

 
Mas já a partir de setembro, sob o impacto da redução forçada do nível da atividade 

econômica, reverte-se a política de “samba de uma nota só” do Banco Central, para, mediante  
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redução dos juros e outras medidas no campo fiscal, perseguir uma certa reanimação da 
atividade econômica. 
 

O dilema crescimento x inflação continuará em 2012. Logo no começo do ano, haverá 
aumento grande do gasto público, por causa da elevação dos gastos da Previdência. Em ano 
eleitoral, a tendência é de elevação das despesas. A presidente Dilma diz que vai segurá-las, o 
que mostra que continuará preocupada em controlar a inflação. 

 
Por outro lado, não foram feitas mudanças em 2011, ano-chave por ser o primeiro do 

mandato. A presidente não aproveitou para fazer reformas importantes, mas terminou bem 
avaliada, o que é bom.  Entra com capital político em 2012.  

 
Para crescer de forma sustentada, o país precisa de mudanças mais estruturais para 

resolver os problemas já conhecidos. O mercado estima que a economia brasileira cresça 
3,30% em 2012, um pouco menos do que o projetado há uma semana (3,40%), mas acima do 
previsto para o ano de 2011, ainda não divulgado pelo IBGE. 

 
Segundo o relatório Focus, do BC, os analistas acham que o PIB avançou 2,87% em 2011 

- no começo do ano passado, para se ter uma idéia, a projeção era bem maior, de 4,5%, mas 
a piora da crise na Europa e o aumento das incertezas em relação à economia 
americana afetaram as previsões e terão impacto no resultado final. 

 
Para 2012, além de um crescimento um pouco maior, o mercado prevê desaceleração da 

inflação. Em 2011, o IPCA deve ter fechado em 6,55%, segundo o Focus; 2012 pode ficar em 
5,32%, abaixo do teto da meta, mas ainda acima dos 4,5%%. Os analistas estimam que a taxa 
básica de juros (Selic), atualmente em 11%, ficará em um dígito em 2012 (9,50%). 

 
Exportações e importações bateram recorde em 2011, apesar de todos os gargalos. 

Com portos eficientes e leis tributárias mais inteligentes, seria melhor ainda. Mesmo com a 
logística estrangulada, o ano passado foi extraordinário para o Brasil. 

No setor externo, a crise financeira na zona do euro desafoga no curtíssimo prazo o 
problema da excessiva valorização do real em relação ao dólar, por conta da preferência 
imediata pela moeda de reserva menos vulnerável, sob condições de incerteza.  

 
Mas esse pequeno ganho conjuntural de competitividade externa – real mais 

desvalorizado significa mais lucratividade na exportação - fica logo erodido pelos efeitos 
perversos de contração da demanda externa por ”commodities”. Aparentemente, está se 
encerrando um ciclo de forte incremento das exportações brasileiras, capitaneado pelos bens 
primários, que em uma década (2000-2010) incrementaram as exportações totais de 50 para 
200 bilhões de dólares. 
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Mesmo sem a âncora do setor externo, ou seja, com menor participação das 
exportações e menor ingresso de capitais semi-especulativos que irrigaram o Balanço de  
 
Pagamentos abundantemente no último quadriênio, o governo Dilma opera com uma meta 
mínima de crescimento – ao redor dos 3 % ao ano, abaixo da qual os problemas da conjuntura 
se exacerbariam.  
 

É preciso lembrar que a População Economicamente Ativa continua ainda crescendo um 
pouco acima dos 2% ao ano, o que significa a necessidade de criação de mais dois milhões de 
novas ocupações anuais, sem desempregar os quase 103 milhões de brasileiros que já estavam 
na PEA no ano anterior. 

 
No plano da política social, o governo Dilma aparentemente em nada inovou. Continuou o 

repertório do governo anterior, sendo em alguns casos ‘mais realista que o rei’. Exemplo disto 
é o projeto de regulamentação da Previdência Complementar dos servidores públicos, 
paralisado no Congresso há vários anos por implícita inação do governo Lula, mas que o atual 
resolveu retomar. 

 
O nó desde projeto é o princípio da “contribuição definida e benefício não definido”, 

instituído pela Emenda Constitucional 41/2003. Este critério praticamente converte o Fundo 
de Previdência Complementar numa aposta financeira para o futuro, muito ao gosto dos 
bancos, mas sem quaisquer garantias de que a contribuição definida (valor capitalizado) 
pagará um benefício definido (calculado também em valor atualizado). Ao contrário, o 
benefício complementar (acima do teto do INSS) dos novos servidores aposentados 
dependerá do rendimento financeiro desse Fundo. 

 
No âmbito da Previdência Social, que tem certa centralidade na política social, duas 

providências despontam relevantes. A continuidade por regulamentação legal da política de 
valorização do salário mínimo, que tem efeitos imediatos a partir de janeiro de 2012, também 
para os mais de 2/3 de beneficiários do Regime Geral – o reajuste do mínimo será um pouco 
acima dos 10%, incorporando a inflação anual e a média do crescimento do PIB de 2009 e 
2010.  

 
Outra medida importante é a redução de alíquota contributiva das donas de casa e 

micro-empreendedores informais (reduziu-se de 11% para 5% sobre o salário mínimo), que 
têm efeitos favoráveis sobre a inclusão previdenciária. 

 
Ambas as iniciativas têm conseqüências financeiras generosas: para o sistema 

financeiro, no primeiro caso, e para os trabalhadores pobres, no segundo caso. São típicas do  
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arranjo de governar do PT de Lula. Mas a primeira tem caráter mais estrutural e permanente, 
enquanto a segunda é conjuntural. 
 

Por outro lado, as questões de mais longo prazo da Previdência, a necessidade de 
constituição de seu Fundo de Reserva, os problemas estruturais da saúde na Previdência e no 
SUS, a reclamar melhorias do sistema de Seguridade Social, as tensões epidemiológicas no 
mercado de trabalho (surtos de acidentes e doenças), não entrou na agenda política, porque 
sequer são conhecidas. Mas são reais. 

 
Sobre política agrária e ambiental, a tramitação do Código Florestal oriunda da Câmara 

Federal funcionou como a estória do bode na sala mal cheirosa. O Senado Federal se 
encarregou de retirar o bode da sala, devolvendo à Câmara uma legislação ainda assim muito 
flexível em matéria de restauração das Áreas de Preservação Permanente e matas ciliares.  

 
Prevaleceu aí a justaposição de interesses pontuais da base parlamentar, acima de 

qualquer critério de interesse geral mais claro. A resultante parece ser um Código (de) 
formado dos critérios de direito público e de salvaguarda da função social da propriedade 
fundiária, como queriam os ruralistas. Restam ainda alguns passos de tramitação, incluindo a 
etapa de sansão e vetos da presidente. 

 
As declarações e reações pontuais de alguns dirigentes políticos neste final de ano, 

particularmente da presidente Dilma, parecem intuir o agravamento da situação externa e a 
necessidade de o Brasil conviver por um tempo relativamente grande com a gestão de uma 
crise recessiva. Mas todo o arsenal de política econômica parece voltado apenas para as 
questões do curto prazo.  

 
Não se vislumbra qualquer mudança estrutural que se possa aproveitar ou até mesmo 

planejar em resposta a uma crise que parece sistêmica, repetindo-se o mesmo receituário 
perseguido por ocasião da crise do final de 2008. 
 
 
Cenário Internacional. 
 

 
O ano de 2011 pode ser considerado extraordinário no âmbito da política e economia 

internacional, sendo marcado por quebras de paradigmas em quase todos os continentes do 
mundo.  
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Nos 12 meses que correram, uma crise econômica derrubou o castelo de areia da Zona 
do Euro, o terrorista mais procurado do mundo foi morto, ditadores que comandavam alguns 
países árabes há décadas saíram do poder, um homem ameaçou toda a concepção de segurança 
e liberdade do país classificado pela ONU como o melhor no mundo para se viver, uma guerra 
em curso há quase dez anos chegou ao fim, um desastre natural trouxe novamente à tona a 
discussão sobre segurança nuclear e um dos maiores contos de fadas da história ganhou mais 
um capítulo, com o casamento de um príncipe com uma plebéia. 
 

Grande parte dessas mudanças foi causada pela própria população, que se organizou, foi 
às ruas, protestou e deu a própria vida para que a inconformidade não se perpetuasse por 
mais um ano.  

 
Não foi à toa que a revista norte-americana Time elegeu “o manifestante” como 

“personalidade do ano”.  As redes sociais foram o local escolhido para encontrar apoio, 
planejar e divulgar os protestos que mudaram o ciclo vicioso da história.   

 
Quando o bolso dos norte-americanos e europeus doeu diante da crise econômica, dois 

movimentos tomaram as ruas de diversas cidades do mundo, chegando, inclusive, ao Brasil. Os 
“indignados” se reuniram inicialmente na Espanha, mas o movimento tomou proporções 
mundiais ao contagiar diversos países com a vontade de se manifestar contra a precariedade 
trazida pela crise e pelo pífio poder de suas economias de reverter a situação.  

 
De Madri a Nova York, protestos foram convocados através de redes sociais em 

719 cidades de 71 países e, apesar das diferentes proporções, o apoio popular foi intenso. 
 
   A Grécia anunciou um calote de 50% da dívida pública, o que salvou o país da moratória, 

mas abalou a confiança dos investidores nos demais países da zona do euro. Os membros do 
bloco passaram a ter dificuldades para se financiar e mergulharam em uma grave crise. Oito 
líderes caíram em um efeito dominó de insatisfação.  

 
         A turbulência econômica ganhou contornos dramáticos com o rebaixamento dos Estados 
Unidos pela Standard & Poor's (S&P). A notícia caiu como uma bomba nos mercados 
financeiros, com perdas generalizadas nas bolsas. Na contramão, o Brasil teve sua nota de 
crédito elevada pelas três principais agências: Fitch, Moody's e S&P.  

 
         Até o Japão surpreendeu em 2011. Todos esperam um terremoto no Japão, 
principalmente ele próprio. Todos sabem os riscos de um vazamento nuclear, principalmente o 
Japão. Antes do desastre na Usina de Fukushima o que todos tinham como certo é que os 
japoneses estavam preparados para terremotos e tinham cercado suas usinas nucleares de 
todas as garantias possíveis. Não tinham. 
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Problemas de suprimento na cadeia produtiva por causa do desastre japonês e a alta 
forte do preço do petróleo pelos eventos da África abateu a incipiente recuperação da 
economia dos Estados Unidos. Na polarização política que divide os americanos, o Congresso 
encenou o impensável. Por semanas o mundo viveu na dúvida sobre se o emissor da dívida 
considerada mais segura do mundo deixaria de honrar os títulos vencendo. 
 

Ver a Europa sangrando em suas contas abertas confirmou que não há país inatingível 
por crises e que elas são parecidas. Dívidas altas, gastos excessivos abalam a confiança dos 
credores e minam a estabilidade dos países. Foi assim com a América Latina nos anos 1980; 
foi assim na Ásia nos anos 1990; está sendo assim na Europa. Não há países intocáveis. 
 

Aprendeu-se também em 2011 que não há fórmulas simples para crises complexas como 
a da Europa. Gastar mais para incentivar as economias, como aconselha alguns, só vai erodir 
mais a confiança dos financiadores. Cortar gastos públicos como único recurso pode 
aprofundar a recessão e encolher a receita. Gastar mais com resgate financeiro enfurece o 
contribuinte; se os bancos quebrarem, a crise se agrava; resgatar bancos e não 
desempregados é inaceitável; os manifestantes do “ocupe” são um movimento à procura de 
uma bandeira. 

 
A Europa encontrou em 2011 os limites do seu sonho. Tudo parecia perfeito até que a 

crise chegou. O projeto era unir os países comercial e economicamente, criar uma zona de 
moeda comum com as decisões passando pelos parlamentos, reduzir o custo de endividamento 
dos países impulsionando o crescimento. Foi assim por bons anos. As economias menores 
cresceram puxadas pelas transferências que recebiam da União e o benefício dos juros 
baixos da moeda forte. As economias maiores tinham mais mercado. 

 
A conta chegou em 2011. Os juros baixos não eram eternos e haviam incentivado o 

endividamento excessivo. Quando subiram produziram uma bola de neve: quanto maior a dívida 
mais rapidamente ela cresceu. Não deu certa a idéia de isolar o país  mais fraco — a Grécia — 
e ajustar os países médios.  

 
         Ao chegar à Itália a crise desembarcou no coração da Zona do Euro. A necessidade de 
aprovação pelos parlamentos nacionais era vista como virtude. Na crise, virou lentidão das 
soluções e dificuldade de governança.  

 
         Quando o Reino Unido reforçou o canal que o separa do resto da Europa enfraqueceu a 
si mesmo e a região da moeda comum. O ano termina legando incerteza para 2012. A crise da 
Europa atravessará o ano conosco. 
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Das Receitas e Despesas. 

 
A despesa do RPPS correspondeu a 24, 5778% da receita aferida, conforme espelho do 

Balancete da Receita e do Balancete da Despesa abaixo estratificado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

Saldo 30/12/2010:          R$      14.020.089,16 
 
                  (+) Receitas                                  

4.555.396,49 
                  (-) Despesas                               1.136.579,84 

                  (-) Saldo a pagar                                0 
                        
         Saldo 30/12/2011   R$      17.436.902,90 

 

 
RECEITA 

 
R$ 

 
 
Contribuição 
Servidor Ativo 
 

1.116.577,31

 
Contribuição 
Servidor Inativo  
 

1.776,02

 
Contribuição 
Patronal Ativo 
 

1.569.511,01

 
Contribuição 
Patronal Inativo 
 

3.063,37

 
Rentabilidade  
 

1.736.459,01

 
Multa e Juros  
 

- 0 - 

 
COMPREV 
 

15.457,34

 
Parcelamento 
 

112.552,43

 
Total das receitas: 
 

4.555.396,49

 
DESPESA 

 

 
R$ 

 
Aposentadorias 
 

751.136,34

 
Pensões 
 

169.705,18

Equipamento e material  
Permanente 
 

11.642,79

 
Material de consumo 
 

8.157,55

 
Outros Serviços 3º P.J. 
 

128.575,13

 
Outros Serviços 3º P.F 
 

67.362,85

 
Total das despesas: 
 

1.136.579,84
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A despesa com recursos oriundos da Taxa de Administração necessária ao 

funcionamento da Unidade Gestora, estipulada em R$ 255.000,00 para 2011, teve realização 
de R$ 196.556,36 resultando sobra de custeio da ordem de R$ 58.443,64 

 
 
 

Do Equilíbrio Financeiro e da Meta Atuarial 
 
 

    A meta atuarial 2011 foi estipulada em cupom de juros de 6% a.a. mais a variação do 
IPCA (6,5% no exercício) o que veio a totalizar 12,5% no ano. 

 
    A avaliação atuarial de 2011 determinou os valores necessários ao equilíbrio financeiro 

do RPPS, a saber: 
     
 

Meta atuarial (jrs 6% a.a.):   R$ 16.975.942,03  
 
         Realizado:                             R$ 17.436.902,90    
                            
 
 
                                                       
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercício Resultado R$ 
2011 16.975.942,03 
2012 20.029.387,88 
2013 23.374.162,62 
2014 26.844.943,24 
2015 30.377.037,93 
2016 35.915.123,50 
2017 37.583.359,20 
2018 41.216.223,36 
2019 44.772.166,16 
2020 48.356.453,04 
2021 51.944.308,12 
2022 55.508.310,76 
2023 58.976.013,60 
2024 62.320.863,16 
2025 65.480.992,36 
2026 68.470.052,03 
2027 71.106.167,42 
2028 73.608.460,57 
2029 75.861.123,68 
2030 77.939.711,64 
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O déficit técnico atuarial passou de R$ 7.830.530,49 em 2010 para R$  11.174.006,06 
em 2011 motivado por: Aumento da expectativa de vida do brasileiro pela Tábua do IBGE e 
Reposição da Inflação salarial de  6,5% A alíquota apurada para fazer frente ao equilíbrio 
financeiro-atuarial aumentou, por conseqüência, em 0,59% de 2010 para 2011. 

 

Comparativo entre avaliações atuariais
2009  x  2010 x 2011

2009

Patrimônio 8.358.756,09

Comprev 1.427.565,00

Provisão

matemática 14.275.652,98

Déficit

técnico 4.489.331,89

Alíquota

Patronal 15,49%

2010

Patrimônio 11.000.355,76

Comprev 2.092.320,70

Provisão

matemática 20.923.206,95

Déficit

técnico 7.830.530,49

Alíquota

Patronal 16,17%

2011

Patrimônio 14.020.089,16

Comprev 5.217.147,40

Provisão

matemática 26.178,560,59

Déficit

técnico 11.174.006,06

Alíquota

Patronal 17,76%

 
   
 

 Investimentos 
 
À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve com o principal desafio na 

administração dos recursos, o cumprimento das metas atuariais na casa de 6% ao ano mais a 
variação da inflação medida pelo IPCA, uma vez que os juros reais pairaram em torno de 
4,50%a.a. e o atingir a meta atuarial tornou-se missão quase impossível. 
 

Cabe ressaltar que houve enquadramento integral aos limites determinados na 
Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922/2011 bem como aos parâmetros 
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curso do exercício de 2011. 
Enquadramento perante a  Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.922/2010 

Data Base: 30/12/2011 

Fundo 
 Valor Investido % 

Recursos 
    Adequação 

Fundo 
Limite do Artigo 

R$    

CONSOLIDADO 17.432.437,06 100,00%     
  

Fundos que contenham somente títulos públicos 7.802.469,61 44,76%     Artigo 7o, Inciso I, Alínea B    até    100 % 

BB RPPS  ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREVIDENCIÁRIO 1.335.873,87 7,66% 

BB RPPS RF IMA B5+ 1.257.505,89 7,21% 

BB RPPS RF CONSERVADOR FI 93.465,92 0,54% 

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 1.099.450,38 6,31% 

CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 1.599.347,76 9,17% 

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB  1.237.391,53 7,10% 

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF 1.179.434,26 6,77% 

Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA 5.387.916,03 30,91%     Artigo 7o, Inciso III                         até    80 % 

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP 2.253.256,30 12,93% 

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 1.064.554,74 6,11% 

FIC VOTORTANTIM INFLATION 1.006.262,58 5,77% 

UNIBANCO INDICE DE PREÇOS FI RF 1.063.842,41 6,10% 

FIDC 985.624,25 5,65%     Artigo 7o, Inciso VI                                 até   15 % 

RURAL FIDC PREMIUM SENIOR 614.663,90 3,53% 

OURINVEST FIDC FINANC SUPPLIER SENIOR 1 370.960,35 2,13% 

  

Fundo Crédito Privado 874.742,25 5,02%     Artigo 7o, Inciso VII, Alínea B                 até   5 % 

FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV 874.742,25 5,02% 

Fundos de Ações Referenciados 1.343.007,49 7,70%     Artigo 8o, Inciso III                                          até 15 % 

ITAU AÇÕES DIVIDENDOS FI 515.547,52 2,96% 

BRADESCO FIA DIVIDENDOS 239.124,21 1,37% 

ITAU AÇÕES INFRA ESTRUTURA FI 466.553,19 2,68% 

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA 121.782,57 0,70% 

Fundos Multimercados 736.776,53 4,23%     
Artigo 8o, Inciso IV                                            até   5 

% 

FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO M 736.776,53 4,23% 

  
      FIP 301.900,90 1,73%     Artigo 8o, Inciso V                                            até   5 % 

VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I 301.900,90 1,73% 
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 Estratificação da rentabilidade  
 
 

A taxa Selic, índice remunerador de Títulos Públicos Federais pós-fixados que 
compuseram as carteiras de alguns fundos de investimento impactou de forma negativa nos 
resultados posto a inflação medida pelo IPCA ter alçado o patamar de 6, 5031 em 2011. 
 
 O quadro-resumo abaixo espelha os percentuais de taxas de juros praticados pelo 
mercado (ativos) contra os percentuais necessários ao cumprimento da meta atuarial 
(passivo). 
 

  Verifica-se o não cumprimento da meta atuarial em determinados meses do exercício 
por força da própria conjuntura de mercado, ou seja, a rentabilidade dos títulos públicos 
federais foi menor do que a meta, por conta da taxa SELIC no exercício e aumento da 
inflação. 
 
 

META ATUARIAL

Ipca + 6% a.a.

JANEIRO 10,94% 0,89% JANEIRO 0,83% 0,49% 1,32% -0,43%

FEVEREIRO 11,25% 0,82% FEVEREIRO 0,80% 0,49% 1,29% -0,47%

MARÇO 11,72% 0,94% MARÇO 0,79% 0,49% 1,28% -0,34%

ABRIL 11,83% 0,92% ABRIL 0,77% 0,49% 1,26% -0,34%

MAIO 11,98% 0,96% MAIO 0,47% 0,49% 0,96% 0,00%

JUNHO 12,17,% 0,95% JUNHO 0,15% 0,49% 0,64% 0,31%

JULHO 12,34% 0,99% JULHO 0,16% 0,49% 0,65% 0,35%

AGOSTO 12,50% 1,01% AGOSTO 0,37% 0,49% 0,86% 0,14%

SETEMBRO 12,00% 0,94% SETEMBRO 0,53% 0,49% 1,02% -0,09%

OUTUBRO 11,81% 0,95% OUTUBRO 0,43% 0,49% 0,92% -0,05%

NOVEMBRO 11,50% 0,90% NOVEMBRO 0,52% 0,49% 1,01% 0.21%

DEZEMBRO 11,00% 0,90% DEZEMBRO 0,50% 0,49% 0,99% 0.09%

ACUMULADO ACUMULADO -0,45%

ATIVO 2011

ATIVO

Cupom 6% 
a.a. p/ mês

META 
ATUARIAL 

TOTAL
Ipca

100% SELIC 
anualizada 

252 dias

Selic 
mensaliza-da

PASSIVO

  SELIC                
X                

META 
ATUARIAL

11,76% 12,21%
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 Rentabilidade dos Fundos de Investimento por Benchmark 
 
 
 

Os fundos de investimento foram analisados por categoria, resultando análises 
individuais por benchmark. Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, na 
proporção em que as rentabilidades foram compatíveis com os precificados nos regulamentos 
dos respectivos fundos e dadas à conjuntura de mercado no exercício de 2011. 
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Evolução Patrimonial 
 
 

O Patrimônio prosseguiu evoluindo de forma crescente em 2010; no comparativo 
com o exercício anterior, houve um acréscimo de 24,37% . 
    

 Saldo em 2010:  R$ R$ 14.020.089,16   x    Saldo em 2011: R$ 17.436.902,90   
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Renda Variável 
 
 

Os investimentos em ações enfrentaram um mar turbulento em 2011. Apesar dos bons 
fundamentos da economia brasileira, a piora do ambiente externo diante da crise financeira 
global repercutiu de forma negativa nos negócios. 

A BOVESPA, importante termômetro do humor dos investidores, se manteve “de lado”, 
como dizem os operadores. O Ibovespa –  índice   que  mede a variação dos preços dos papéis 
mais negociados na Bolsa Paulista – acumulou queda  de 18,11%. 

Duas razões para o fraco desempenho do mercado acionário em 2011: a crise européia e 
as incertezas quando ao crescimento da China associadas à piora dos indicadores dos Estados 
Unidos.  

Como se é sabido, em se tratando das aplicações em renda variável, apesar da 
desvalorização dos ativos aferida pela crise internacional, em se tratando do segmento e de 
previdência a visão há que ser de longo prazo e não imediatista. 

 
Tome-se, por exemplo, a desempenho da BOVESPA: em 2002 (-) 17,01% contra 2003 

(+) 97,34%, 2004 (+) 17,81%, 2005 (+) 27,71%, 2006 (+) 32,93%, 2007 (+) 43,65%, 2008 (-) 
41,22%%%%; 2009 (+) 82,66%; 2010 (+) 1,04 e 2011 (-) 18,11. 

 
Ou seja, no período, expurgando os exercícios negativos (sem ser descontada a 

inflação) a rentabilidade alcançada foi da ordem de (~) 226,80%.  
 

Momentâneos e eventuais resultados negativos aferidos por forças conjunturais devem 
ser tratados com serenidade. Tais eventos não significam sob hipótese alguma perda de 
patrimônio, que não deve ser confundido com momentânea desvalorização de ativos, os quais 
oscilam, motivo pelo qual o segmento recebe a nomenclatura de renda variável, porque varia, 
muda. 

 
 

Observações Relevantes 
 
 
A economia é dinâmica sendo preciso acompanhar as oscilações do mercado à medida 

que ocorrem, motivo pelo qual o governo está sempre publicando novas regras de aplicação. 
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O Ente Público processou recolhimento da contribuição relativa ao Termo de acordo e 
Parcelamento, tendo findado em 31/12/2011. 

 
No que tange a contribuição patronal da Prefeitura Municipal de Piracaia, até o mês de 

outubro foram efetivadas dentro dos prazos previstos. Quanto ao mês de novembro não 
houve pagamento e quanto ao 13º salário o recolhimento deu-se de forma parcial.  

 
Assim, restou a recolher pelo Ente Público o montante de R$ 198.341,35 relativo a 

estes períodos, mais multa, juros e correção os quais até 30/12/2011 não haviam sido objeto 
de termos de confissão de dívida e/ou parcelamento. 

 
Questionada a PMP na pessoa da Diretora do Departamento de Finanças e Orçamento, 

o IPSPMP PIRAPREV foi informado que até 17/01/2012 será feito o recolhimento faltante de 
forma integral. 

 
 
 

Gestão Administrativa 
 
 
Todos os atos praticados pela gestão foram referendados pelos Conselhos 

Administrativo e Fiscal, devidamente registrados em Ata. As principais ações da Gestão no 
exercício de 2011 foram: 
 

 Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no 
enquadramento frente à resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922 
durante todo o exercício; 

 Concepção e encaminhamento ao Ministério da Previdência Social da Avaliação 
Atuarial 2011; 

 Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2011; 
 Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação 

vigente; 
 Processada análise e concessão de benefícios conforme especificado no SISCAA; 
 Representação do RPPS nas relações com terceiros; 
 Atendimento a toda Legislação Federal pertinente aos critérios exigíveis à 

obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual foi 
renovado sem restrições; 

 Fornecimento dos subsídios necessários a fim de que o Conselho Municipal de 
Previdência exercesse suas competências; 
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sem restrições os atos praticados pela Unidade Gestora; 
 Atendimento a Auditoria do TCE. 
 Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e 

administrativo inerentes ao funcionamento do RPPS; 
 Consolidação da Autarquia Municipal;  
 Adequação do espaço físico das instalações do IPSPM-PIRAPREV  
 Aquisição de material de informática para o IPSPMP-PIRAPREV; 
 Capacitação dos servidores Osmar Giudice e Fernando Henrique A.G. Banhos no 

45º Congresso Nacional da ABIPEM; 
 Participação do servidor Osmar Giudice no Ciclo de Palestras e Debates da 

APEPREM realizado na Cidade de Bauru/SP; 
 Participação dos Servidores Fernando Henrique Alves Garcia Banhos e Roberto 

Bueno no 5º Encontro Jurídico-Temático, realizado pela APEPREM na cidade de 
SP; 

 Renovação da Certificação do servidor Osmar Giudice junto a Associação 
Nacional dos Bancos de Investimento - ANBIMA - CPA 10; 

 Manutenção do web-site www.piraprev.com.br a fim de dar transparência aos 
atos do RPPS; 

 Concessão dos benefícios previdenciários; 
 Reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão não passíveis de 

paridade; 
 Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2012; 
 Implantação do Sistema de Controle Interno; 
 Elaboração e homologação do Código de Ética Profissional do IPSPMP PIRAPREV; 
 Elaboração de homologação da Política de Responsabilidade Social do IPSPMP 

PIRAPREV; 
 Designação do Servidor Roberto Bueno para responder pelo Controle Interno; 

 
 
 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 
PIRAPREV, em 10 de janeiro de 2012. 

 
 

Osmar Giudice 
Superintendente 

ANBIMA-CPA 10 

 
 

 


