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Introdução 

 

 
O ano de 2013 termina com menos incerteza no âmbito internacional quando comparado ao final 
de 2012, em que os temores quanto ao aperto fiscal nos EUA obscureciam o horizonte da 
economia americana, colocando em risco a incipiente recuperação da economia mundial. 

No âmbito doméstico, a economia terminou em um equilíbrio indesejável: baixo crescimento e 
alta inflação. Deterioração das contas públicas, a decepcionante performance do PIB e sua  
relação x Dívida Pública, a “contabilidade criativa” do governo para fechar suas contas, atrasos 
nos leilões de ferrovias, o resultado das concessões de Galeão e Confins e dos leilões das 
rodovias BR-163/060/153 e 262 e, ainda, as controvérsias presentes nos primeiros dois lotes de 
arrendamento de áreas portuárias e a lista dos primeiros portos privados aprovados. 

Embora os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
sobre o Produto Interno Bruto (PIB) tenham surpreendido o mercado, a realidade é que houve 
um espanto mesmo com um crescimento não muito favorável. 
 
Não obstante, a inflação mesmo cedendo continuou teimosamente acima do centro da meta 
(4,5%). 

 
Além do prognóstico interno não muito agradável, no âmbito externo também existem pressões. 
Por exemplo, a baixa poupança (e, portanto, o gasto alto) aumenta o déficit em transações 
correntes. O valor em si não chega perto do vivenciado no final da década de 1990, quando a 
economia brasileira era muito mais frágil. Mas a sua rápida deterioração assusta. 
 
 

Cenário Internacional. 
 

A economia americana terminou o ano de 2013 com indicadores econômicos mais fortes, consenso 
político e menor restrição fiscal, uma combinação que respalda um cenário de maior crescimento 
em 2014.  

Foi eliminada também a incerteza que cercava a política monetária, fator que manteve os 
mercados em suspense ao longo de 2013, alimentando a aversão ao risco, sustentando elevada 
volatilidade nos mercados internacionais.  

Uma mudança abrupta da política monetária americana em direção ao aperto monetário 
provocaria fortes alterações nos mercados de moedas e na estrutura de juros internacionais, o 
que colocaria em risco a incipiente recuperação observada na Europa, Inglaterra e mercados 
emergentes.  

A opção pela redução paulatina dos estímulos – as reduções ocorrerão a um ritmo de US$ 10 
bilhões em cada encontro, terminando na última reunião do Fomc de 2014 – veio acoplada ao  
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compromisso de iniciar a elevação do juro básico, hoje entre 0% e 0,25%, provavelmente ao 
redor do final de 2015, segundo as projeções do próprio Fed. 

Se os riscos oriundos da economia americana arrefeceram, há outros que merecem ser 
monitorados de perto.  

Na China, o governo está empenhado em reformas estruturais que levem a um crescimento mais 
equilibrado, menos dependente do setor externo. O objetivo é assegurar um crescimento anual 
em torno de 7,5% pelos próximos anos. Uma ameaça a esse projeto encontra-se na elevada 
alavancagem do sistema financeiro local.  

Os juros do interbancário chinês têm atingido máximas recorrentes, obrigando o banco central 
da China a injetar maciços volumes de recursos. Reflexo de um cenário de redução paulatina da 
liquidez internacional, seguindo a alta dos juros longos americanos.  

A alta não se circunscreve aos juros de curto prazo, contaminando, também, as taxas longas, que 
mostram tendência de alta desde outubro último. Esse ambiente de instabilidade em meio aos 
esforços de contenção da expansão do crédito doméstico, a abertura das taxas de juros de 
curto e longo prazo aponta para crescimento econômico mais volátil e frágil, colocando em riscos 
a meta de um crescimento equilibrado desejado pelo governo. 

Na Zona do Euro, 2014 não deverá passar desapercebido. Recrudescimento das tensões sociais, 
com manifestações populares em diversos países, pode colocar em cheque as atuais forças 
políticas favoráveis à moeda única. O sistema bancário permanece emperrado, o crédito não flui, 
principalmente nas economias periféricas, apesar do corte de juros efetuado pelo Banco Central 
Europeu.  

O cenário é de crescimento modesto e heterogêneo, reflexo da manutenção das divergências de 
competitividade entre o centro e periferia. Esses potenciais fatores de risco no âmbito 
internacional, com poder de refrear a retomada do crescimento global, conjugado ao quadro de 
baixa inflação nos EUA, podem levar o Fed a surpreender, estendendo o QE por mais tempo do 
que o inicialmente imaginado.  

 

Cenário Nacional –  
 

A economia brasileira termina o ano de 2013 mantendo o estigma do baixo crescimento e inflação 
elevada que a tem caracterizado nos últimos três anos.  

 
Os indicadores conhecidos mostram certa recuperação da atividade econômica após a forte 
queda observada no 3T13, mas que não deverá afastar o crescimento econômico de 2013 da 
média de 2% anual observada a partir de 2011.  
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A inflação, por sua vez, fechou o ano com alta de 5,91%, acima da registrada em 2012 (5,84%). É 
importante salientar a contribuição dos esforços do governo sobre os preços sob seu controle no 
resultado do ano. Os chamados preços administrados (gasolina, gás, energia elétrica, transportes 
urbanos, água e esgoto, etc) subiram 1,0% em 2013, enquanto os demais preços registraram 
inflação de 7,3% no período.  

 
O ano de 2014 começa com uma herança indigesta, composta de um forte desalinhamento de 
preços relativos – decorrentes do represamento dos preços administrados e da desvalorização 
cambial – em meio ao aumento dos salários reais em um ambiente de política fiscal frouxa.  

 
Neste contexto, dificilmente a inflação de 2014 se situará abaixo de 6%. Esse cenário se 
delineia mesmo após o Banco Central ter elevado a taxa Selic de 7,25% para 10,00% ao longo de 
2013. Reflexo da política fiscal frouxa praticada nos últimos anos, impondo elevado ônus à 
política monetária, em termos de aperto efetuado, com relativo pouco sucesso.  

 
A autoridade monetária sinalizou que o ciclo de aperto monetário está próximo do seu final. 
Nosso cenário prevê Selic atingindo 10,50% no início de 2014, permanecendo nesse patamar até 
o final do exercício. 

 
No entanto, se as questões fiscal e inflacionária não forem encaminhadas a contento, pode haver 
pressão altista adicional sobre as taxas de juros de mercado, capturando, entre outras variáveis, 
a evolução do risco país. 
 

 

Juros 

 

Foi um ano de muita volatilidade no mercado das NTN-B’s e levaremos como aprendizado maior 
conhecimento quanto aos conceitos de Riscos, principalmente na Renda Fixa, visto que na Renda 

Variável já estávamos acostumados com as oscilações pertinentes ao segmento.  

Vimos também que não será tão simples rentabilizar os investimentos, sem nos aprofundarmos na 

diversificação e na busca por estratégias e produtos diferenciados, seja na Renda Fixa ou 

Variável.  

O mundo, de fato, ficou mais complexo e precisaremos ampliar nossos horizontes, pensar fora da 

caixa e esquecer que um dia conseguíamos ótimos rendimentos aplicados apenas na SELIC/CDI, 

que apesar da tendência recente de alta, é “covardia” compararmos com o passado. 
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O IMA-B encerrou 2013 com rentabilidade negativa de -10,02%, registrando volatilidade 

anualizada de 9,27%.  

Seus sub-índices, o IMA-B5 e o IMA-B5+ renderam, respectivamente, +2,78% e -17,07%, com 

volatilidades de 3,66% e 12,99%.  

Para compararmos, no mesmo período, o Ibovespa rendeu -15,5% com volatilidade de 20,39%, 

enquanto o IBX rendeu -3,13% com volatilidade de 16,46%.  

As NTN-B’s registraram comportamento similar ao mercado de ações brasileiro.  

Nessas horas é sempre bom lembrar que a finalidade dos RPPS, na ótica do Participante, é a 

manutenção do dinheiro ao longo do tempo para obtenção de renda futura.  

Quais ativos no nosso mercado repõem a inflação e ainda oferecem juros?  

Juros esses bastante atrativos quando comparados com outros mercados mundo afora e que são 

entregues quando levados ao vencimento.  

Assim, 2013 foi o ano desfavorável para o mercado dos IMA’s.  

Vamos relembrar o passado recente: 

 

2012 2011 2010 

Rentabilidade Volatilidade Rentabilidade Volatilidade Rentabilidade Volatilidade 

IMA-B 26,68% 6,89% 15,11% 3,62% 17,04% 3,17% 

IMA-B5 16,98% 2,36% 15,69% 2,06% 13,04% 1,46% 

IMA-B5+ 34,21% 10,87% 14,48% 5,38% 21,85% 5,36% 

Vale observar também a tendência de alta na volatilidade anualizada dos benchmarks.  

Essa volatilidade vista em 2013 deve continuar em 2014, não apenas porque o mercado americano 

melhora gradualmente, o carnaval será em Março, haverá Copa do Mundo e eleições, mas porque o 

país não cumpriu seu dever ao longo dos anos.  
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Nossa infraestrutura é ruim, carga tributária elevada, o país é fechado e complexo para 

negócios, controlamos o câmbio para evitar a inflação, manobras fiscais aumentam nosso 

superávit primário e ficamos a mercê dos “Refis da vida” para apresentarmos um resultado 

“levemente melhor” ao mundo.  

Contar com os estímulos dos programas de liquidez lançados ao redor do mundo para valorização 

dos nossos ativos não funcionará e não sustentará o crescimento brasileiro consistente, daqui 

para frente precisaremos andar com as próprias pernas.  

 

Investimentos 

 

 
Preliminarmente, cabe ressaltar que houve enquadramento integral aos limites determinados na 
Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, bem como aos parâmetros 
preestabelecidos na Política Anual de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV durante todo o curso 
do exercício de 2013. 
 
À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve como principal desafio na administração dos 
recursos, o cumprimento das metas atuariais na casa de 5,5% ao ano mais a variação da inflação 
medida pelo IPCA. 
 
A taxa básica de juros iniciou 2013 na casa dos 7,25% a.a. terminando acima de dois dígitos, a 
10,00%, na tentativa de refrear a oferta de crédito e conter a inflação.  
 
Desta forma 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. 
 
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 2013. 
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DESEMPENHO DOS ÍNDICES DE RENDA FIXA vs META ATUARIAL (31/12/2012 a 

31/12/2013): 

 

DESEMPENHO DOS ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL vs META ATUARIAL (31/12/2012 a 
31/12/2013 
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Das Receitas e Despesas. 

 
 
A despesa do RPPS correspondeu a (~ 61,425 %) da receita aferida, conforme espelho do 
Balancete da Receita e do Balancete da Despesa abaixo estratificado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 
 
Saldo 31/12/2012:           R$     24.620.946,57 
(+) Receitas                                  4.913.378,61 
(-) Despesas                                 3.018.056,77 
(-) Saldo a pagar                                       0,00 
Saldo 31/12/2013:               26.516.268,41 

 
 
Variação financeira positiva em R$ 1.895.321,84 
 
 
 
 

 
RECEITA 

 
R$ 

 
 

Contribuição Servidor Ativo 
 

 
1.620.222,33 

 
Contribuição Servidor Inativo 

 

 
2.082,69 

 
Contribuição Patronal Ativo 

 

 
1.975.083,10 

 
Contribuição Patronal Inativo 

 

 
2.545,77 

 
Rentabilidade 

 

 
230.054,63 

 
Multa e Juros 

 

 
- 0 - 

 
COMPREV 

 

 
7.361,73 

 
Outras Restituições 

 

 
2.848,12 

 
Total das receitas: 

 

 
4.913.378,61 

 
DESPESA 

 

 
R$ 

 
Aposentadorias 

 

 
1.094.046,04 

 
Pensões 

 

 
231.187,13 

Equipamento e material 
Permanente 

 

 
0,00 

 
Material de consumo 

 

 
4.287,06 

 
Outros Serviços 3º P.J. 

 

 
176.075,90 

 
Outros Serviços 3º P.F 

 

 
184.240,31 

 
Variações Financeiras das 

Aplicações 

 
 

1.328.220,33 
 

Total das despesas: 
 

 
3.018.056,77 
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A execução orçamentária referente à despesa com recursos oriundos da Taxa de Administração 
necessária ao funcionamento da Unidade gestora, teve o seguinte comportamento: 
 

 
 

Do Equilíbrio Financeiro e da Meta Atuarial 
 
A meta atuarial 2013 foi estipulada em cupom de juros de 5,5% a.a. mais a variação do IPCA 
(5,91% no exercício) o que veio a totalizar 11,41% no ano. 

 
A avaliação atuarial de 2013 determinou os valores necessários ao equilíbrio financeiro do RPPS, 
a saber: 
 

 
 
       Previsto:             R$ 29.262.200,02  
                   (-) Realizado:             R$ 26.516.268,41                           ______________ 
              (=)  Défict:                 R$   2.745.931,61    (~ 9,38%) 
 
    
 

 

Equipamento e Material Permanente 0,00 

Material de Consumo 4.287,06 

Outros Serviços 3º P.J. 176.075,90 

Outros Serviços 3º P.F 184.240,31 

Total Executado: 364.603,27 

Valor Orçado: 401.900,06 

SALDO DAS DOTAÇÕES: 37.296,79 
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Comparativo entre avaliações atuariais
2012  x  2013

2012

Ativo Real Ajustado                   16.866.266,70

Provisão Matemática                  28.088.919,82

Outros Créditos                          13.124.565,31

Superávit Técnico                          1.901.912,19

2013

Ativo Real  Ajustado                 24.617.717,97

Provisão Matemática                 37.924.778,62

Outros Créditos                        18.366.297,23

Superávit Técnico                       5.059.236,58

 
    
 
 

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 2010 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 2013; 

• Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2013; 
• Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação 

vigente; 
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• 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 tanto o Comitê de 
Investimentos quanto o Conselho Administrativo exercessem suas 
competências; 

• Participação nas reuniões do Comitê de Investimento e Conselho 
Administrativo ocorridas no exercício tendo sido aprovados 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; 
• Capacitação dos servidores em curso preparatório para certificação junto a 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento-ANBID - 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  
• Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2014. 

 
 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 
PIRAPREV, em 17 de janeiro de 2013. 

 
 

Osmar Giudice 
Superintendente 

CPA 10 ANBIMA 
CGRPPS 447 APIMEC 

 
 
 


