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 Introdução 

 

 

 
Principiando o segundo mandato da presidente Dilma, 2015 foi sem sombra de dúvida o pior ano da 

economia brasileira em termos de crescimento desde 1930, repleto de discussões políticas acaloradas de 

ponta a ponta país afora.  

 

Um ano “bombardeado” por momentos de forte turbulência, tanto no campo econômico quanto político 

(cenário internacional e nacional), fatos estes que repercutiram diretamente nos mercados de ações, 

câmbio e juros. 

 

Aliás, em janeiro de 2015, Dilma Rousseff assumiu para dar sequência àquilo que tinha realizado nos 

quatro anos anteriores, mas com o discurso afiado de mudanças especialmente na economia do país, que 

já começava a demonstrar sinais de fraqueza.  

 

Para tanto nomeou o ex-superintendente do Bradesco e ex-secretário de Estado da Fazenda do Rio de 

Janeiro, Joaquim Levy, para tentar resgatar a credibilidade da economia nacional, contornar as finanças 

públicas e garantir o ajuste fiscal – e consequentemente o grau de investimento do país, o que apenas 

configurou-se em partes. 

 

Inclusive, no início de 2015 esperava-se uma inflação próxima do teto da meta, que é de 6,5% ao ano e 

crescimento nulo para o país, o que não ocorreu devido à drástica piora da economia nacional. 

 

Citando apenas a inflação, a elevação dos preços administrados (combustíveis e energia elétrica) 

contribuiu fortemente para estourar o “número mágico” pretendido pelo Banco Central – o IPCA deve 

fechar acima de 10% no ano. 

 

Além destes fatores, tivemos elevação da taxa de juros (Selic) em todas as reuniões do Comitê de 

Política Monetária até outubro, lembrando que a taxa iniciou o ano em 11,75% e termina 2015 em 14,25%, 

a taxa mais alta dos últimos 9 anos. 

 

No front externo, o tema Grécia continuava a incomodar, além da continuidade de preocupações 

relacionadas à desaceleração de indicadores da economia da China e queda dos preços das principais 

commodities, como petróleo e minério de ferro, que recuaram cerca de 35% e 45% respectivamente, o 

que seguiu trazendo preocupações ao longo de todo o ano. 

 

No entanto, o principal tema na economia internacional e que começou a ser discutido logo em fevereiro 

tinha relação com os EUA. De que forma e em que tempo o Banco Central dos EUA (Federal Reserve) 

começaria a elevar os juros no país, novamente trazendo turbulência aos mercados em geral, 

especialmente aos emergentes?  

 

Isso devido ao prognóstico de migração de capital destes países para os títulos mais seguros do mundo, 

os norte-americanos. 
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Poderíamos citar também mais alguns fatores que foram de extrema relevância e que adicionaram ainda 

mais volatilidade aos mercados, como até mesmo os conflitos no Iêmen e os atentados terroristas, 

especialmente na França. 

 

Já na segunda maior economia global, as preocupações foram tantas em relação à desaceleração 

econômica que o Banco Central da China reduziu a taxa de juros em cinco ocasiões, na tentativa do 

governo de enfrentar a persistente queda dos indicadores, inclusive nas exportações e na produção 

industrial do país. 

 

Voltando ao Brasil, foram tantos eventos que fica difícil enumerá-los em termos de relevância. O fato é 

que 2015 começou sugerindo o retorno do racionamento de energia e água devido à falta de chuvas no 

Sudeste e encerrado com discussões em torno da volta da CPMF para tentar equilibrar o déficit fiscal do 

país. 

 

Elevação consistente das taxas de desemprego e discussões em torno do ajuste fiscal também fizeram a 

corda balançar para o atual ministro da Fazenda, que entrega o ano cheio de indicadores depreciados, 

como na indústria e nos índices de confiança do consumidor e do empresariado, que atingem níveis 

historicamente baixos. 

 

Em termos de crescimento, esperava-se estabilidade (ou crescimento zero) para o PIB no início de 2015, 

mas o ano fechou com recuo de -3,8% no indicador que mostra o crescimento da economia – e as 

previsões para 2016 configuram a possibilidade de uma nova queda, o que configuraria uma recessão não 

vista há pelo menos 80 anos. 

 

Enfim, o ano de 2015 se encerra com o dólar próximo ao patamar de R$ 4,00 e inflação de dois dígitos, o 

que não ocorria desde 2002, além de discussões políticas envolvendo uma abertura de processo de 

impeachment contra a presidente Dilma e tantos outros temas relevantes para o Brasil. 

 

As últimas semanas de 2015 ainda proporcionaram algumas surpresas, como as eleições na Argentina e na 

Venezuela que mostraram o esgotamento do modelo que já durava mais de 10 anos dos países da América 

do Sul. 

 
 

Cenário Internacional 
Por Crédito e Mercado 

 

 

 

 EUROPA  
Conforme a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, a economia da zona do euro, composta 

por 19 países, evoluiu 0,3% no terceiro trimestre de 2015, em relação ao anterior, cujo crescimento 

havia sido de 0,4%.  

 

Em base anual, a expansão foi de 1,6%. Por seu turno, a economia da União Europeia – UE, composta por 

28 países, inclusive o Reino Unido, evoluiu 0,4% no mesmo período e 1,9% em base anual. Enquanto a 

Formação Bruta de Capital Fixo – FBCF (investimentos) se apresentou estável, a maior contribuição para 

a evolução do PIB veio do consumo das famílias e da alta dos estoques, que compensaram o comércio 

exterior mais fraco. 
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Entre as economias mais importantes da zona do euro, a da Alemanha evolui 0,3% na base trimestral e 

1,8% na anual, a da França 0,3% e 1,1%, a da Itália 0,2% e 0,8% e a da Espanha 0,8% e 3,4%, 

respectivamente. Por seu turno, a economia da Grécia, cuja crise da dívida não trouxe maiores 

transtornos para os mercados financeiros, decresceu 0,9% no trimestre e na base anual.  

 

Já o PIB do Reino Unido, membro da UE, avançou 0,4% no trimestre e 2,1% em um ano, enquanto o da 

Rússia, que não integra nenhum dos dois blocos econômicos, caiu 0,6 e 4,1%, respectivamente.  

 

Em relação ao ano de 2015, como um todo, o Banco Mundial estima que a atividade econômica na zona do 

euro terá crescido 1,5% e que a maior taxa de expansão, entre as nações desenvolvidas do continente, 

terá sido a do Reino Unido, de 2,4% e a pior a da Rússia, de -3,8%.  

 

Os estímulos quantitativos adotados pelo Banco Central Europeu – BCE produziram uma expansão do 

crédito depois de anos de contração, que aliada aos baixos preços do petróleo, que muito prejudica a 

Rússia, o maior produtor mundial, favoreceu o consumo das famílias e os investimentos privados.  

 

A atividade da indústria manufatureira, por exemplo, acelerou em dezembro, para o maior ritmo em vinte 

meses, graças a novas encomendas e os índices de confiança na economia atingiram os maiores níveis dos 

últimos quatro anos. 

 

Quanto ao desemprego na zona do euro, a taxa ficou em 10,5% em novembro, menor que os 11,4% 

apurados no ano anterior. 

 

Enquanto na Alemanha ele foi de 4,5% nesse mês, na França foi de 10,6%, na Itália de 11,3% e na 

Espanha de 21,8%. Mesmo assim, 16,8 milhões de pessoas não tinham emprego na região, sendo que 

quatro milhões só na Espanha. 
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Apesar dos esforços do BCE, a inflação não se recuperou como o esperado e se manteve em apenas 0,2% 

anualizada, em dezembro, o que aumenta a pressão por novas mediadas de estímulo da autoridade 

monetária para que a inflação atinja a meta de 2%.  

 

A taxa básica de juros se encontra na mínima histórica de 0,05% a.a. e a taxa para depósitos bancários 

foi reduzida de -0,20% para -0,30%, em dezembro.  
 

 

 EUA  
A economia americana cresceu 2,1% no terceiro trimestre de 2015, em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Embora o ritmo tenha sido inferior ao do segundo trimestre, quando a evolução foi de 3,9% na 

base anual, a taxa alcançada foi maior do que a inicialmente apurada.  

 

Com os níveis de confiança atingindo os patamares mais altos, os gastos dos consumidores, que 

respondem por mais de dois terços da atividade econômica, aumentaram 3%. Também colaboraram os 

gastos corporativos e os investimentos imobiliários.  

 

Como exemplo, os preços de apartamentos em Manhattan, região nobre de Nova York, superaram os 

recordes de preços atingidos antes da crise de 2008, com o colapso do banco Lehman Brothers. Já as 

exportações, mesmo com o dólar valorizado, evoluíram 0,9%, porém, com o maior crescimento das 

importações, o déficit comercial acabou subtraindo 0,22 pontos percentuais do avanço do PIB.  

 

Outro desempenho a ser apontado, foi o da indústria de serviços que, no final do ano atingiu o segundo 

maior ritmo de expansão em uma década. Também a produtividade cresceu além do esperado. Entre julho 

e setembro aumentou 1,6% em base anual, enquanto os analistas esperavam uma queda de 0,2%. 

  

Para o ano de 2015, como um todo, o Banco Mundial estima que a evolução do PIB dos EUA tenha sido de 

2,5% (quatro anos assim, equivale praticamente a crescer um Brasil).  

 

Outro desempenho a ser destacado foi o do mercado de trabalho. Só em dezembro, foram criadas 292 

mil vagas de trabalho, quando a expectativa era de 200 mil. Os setores de serviços, construção, saúde e 

alimentação lideraram a alta.  
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A taxa de desemprego se manteve, pelo terceiro mês consecutivo, em 5%, na medida em que mais pessoas 

passaram a procurar empregos. 

 

 

 
 
Diante desse cenário, mesmo com o índice de preços ao consumidor ao redor de apenas 0,5% e com os 

temores dos riscos globais, com a desaceleração da China, o Comitê de Política Monetária do Federal 

Reserve – FED, banco central americano, decidiu subir a taxa básica de juros pela primeira vez em quase 

uma década, após reunião realizada em meados de dezembro. Como eram esperadas, as taxas foram 

elevadas de entre zero e 0,25% a.a. para entre 0,25% a.a. e 0,5% a.a.  

 

Em comunicado, o comitê avaliou que houve uma melhora considerável das condições de trabalho no ano e 

que está razoavelmente confiante de que a inflação vai aumentar, a médio prazo, para o seu objetivo de 

2%.  

 

Segundo a presidente do FED, Janet Yellen, a decisão marcou o fim de um período excepcional de sete 

anos, durante os quais os juros foram mantidos em quase zero a fim de sustentar a recuperação após a 

crise de 2008-2009. Disse também que para determinar os próximos ajustes, o FED irá avaliar os dados 

e as expectativas econômicas no que se refere aos seus objetivos de emprego máximo e inflação. 

 
 

 ÁSIA  
Para a economia chinesa, 2015 foi um ano de importantes transformações. Depois de ter crescido 

“apenas” 6,9% no terceiro trimestre, em relação ao ano anterior, o PIB teve a expansão mais lenta desde 

a crise de 2009.  

 

A desaceleração da atividade foi mais visível nos setores industrial e imobiliário, dado o excesso de 

capacidade. Em consequência, como reflexo da menor produção, a demanda por importações, do maior 

importador do mundo, caiu significativamente, principalmente de produtos primários como minério de 

ferro e o petróleo.  

 

Para os países produtores e para os mercados de commodities foi um duro golpe, cujos desdobramentos 

ainda estão em curso. Em compensação, com maior ênfase no mercado interno, o setor de serviços ganhou 

maior impulso e foi o responsável pela maioria dos empregos urbanos criados no ano.  

 

mailto:previdencia@piracaia.sp.gov.br


 

 7 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 
E-mail: previdencia@piracaia.sp.gov.br – Fone/Fax: (11) – 4036-6896– 40364371 

www.piraprev.com.br 

 

Em outubro, apenas cerca de 4% dos chineses que procuravam emprego, estavam desempregados. Com os 

salários e rendas em alta, o crescimento do consumo das famílias ganhou sustentação. O Banco Mundial 

estimou que o PIB chinês evoluiu 6,9%, em 2015, enquanto a principal agência de planejamento do país 

acredita que o país cresceu 7%, alcançando a meta do governo e que foram criadas 13 milhões de novas 

vagas de trabalho.  

 

Foi também um ano que exigiu muito das autoridades chinesas, que se empenharam em tranquilizar os 

mercados globais depois de quedas acentuadas das bolsas do país, muito valorizadas e da inesperada 

desvalorização de sua moeda, o Yuan.  

 

Após altas expressivas ao longo de 2015, as bolsas chinesas apresentaram fortes quedas no terceiro 

trimestre do ano, alimentadas, sobretudo, por dados econômicos mais frágeis. Sendo também a maior 

exportadora de produtos industrializados, a China promoveu desvalorizações do Yuan, que totalizaram 

quase 3%.  

 

Foi a maior desvalorização em vinte anos e agregou forte volatilidade aos mercados financeiros 

internacionais. Além do objetivo de baratear as exportações, a medida visou evitar as constantes saídas 

de capital do país, dado o menor crescimento econômico.  

 

Mesmo assim, as reservas internacionais da China tiveram queda recorde de US$ 512 bilhões no ano 

(quase 1,4 vezes as reservas internacionais do Brasil). Somente em dezembro elas encolheram US$ 107,9 

bilhões e fecharam o ano em US$ 3,4 trilhões.  

 

Para aumentar a liquidez do sistema financeiro e assim estimular a economia, acalmar os mercados com as 

quedas das bolsas e aproximar a inflação anual de 1,6% da meta de 3%, a autoridade monetária chinesa 

promoveu diversas reduções da taxa básica de juros, que encerrou o ano em 4,35% a.a.  

 

Apesar de todos os estímulos quantitativos adotados e do crescimento dos lucros corporativos, o 

consumo das famílias e os investimentos privados não evoluíram em 2015, no Japão. O Banco Mundial 

acredita que o PIB japonês tenha crescido 0,8% no ano. O banco central manteve o seu compromisso 

quanto aos estímulos quantitativos, mas mesmo assim a inflação anual de 0,3% só deve atingir a meta de 

2% em 2017. Por sua vez, a taxa de desemprego no país permaneceu baixa e foi de 3,3% em novembro.  

 

Dos países emergentes, a Índia terá a maior taxa de crescimento do PIB em 2015. O Banco Mundial 

estima uma evolução de 7,3% no ano. Com uma taxa de desemprego ao redor de 4,9% e com uma inflação 

anual de 5,4%, a economia hindu deve ter superado a dos EUA e da China na atração de investimentos 

estrangeiros em 2015 e é uma das economias emergente melhor avaliada pelos investidores 

internacionais visando 2016. 

 

 

Cenário Nacional. 
 

 Atividade Econômica  
Conforme o último dado divulgado pelo IBGE, o PIB do Brasil teve queda de 1,7% no terceiro trimestre 

de 2015, em relação ao segundo. Em relação ao ano anterior, a queda foi de 4,5%.  
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Sob a ótica da produção, a agropecuária encolheu 2%, a industrial 6,7% e os serviços 2,9%. Sob a ótica 

da demanda, o componente interno apresentou uma retração de 7,4% e o externo uma expansão de 2,9%.  

 

O consumo do governo encolheu 0,4%, o das famílias 4,5% e a Formação Bruta de Capital Fixo – FBCP 

(investimentos) 15%. A falta de confiança dos agentes econômicos repercutiu significativamente sobre 

as decisões de investimento e consumo.  

 

Para o mercado financeiro, a média das opiniões aponta uma retração da atividade de 3,7% no ano, como 

um todo. Para o Banco Mundial, o número é idêntico.  

 

Dados mais recentes, revelam, por exemplo, que a produção da indústria nacional e as vendas no varejo 

apresentaram, em novembro, recuo de 12,4% e 7,8%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Já a 

produção de veículos encolheu 22,8% em 2015.  

 

Efetivamente, o resultado menos ruim foi o do setor agropecuário, em um ano em que a safra brasileira 

de cereais, leguminosas e oleaginosas teve uma produção recorde de 209,5 milhões de toneladas. 

 

 

 

 Emprego e Renda  
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), do IBGE, a taxa de 

desemprego no país subiu para 8,9% no trimestre encerrado em setembro, quando no ano anterior havia 

sido de 6,8%.  

 

O rendimento médio real (corrigido pela inflação) foi de R$ 1.889,00, quando no ano anterior havia sido 

de R$ 1.890,00, ficando praticamente estável.  

 

Já pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), em que o IBGE coleta os dados em seis regiões 

metropolitanas, o desemprego chegou a 7,5% em novembro, sendo que era de 4,8% no mesmo mês do ano 

anterior.  

 

Houve um aumento de 52% no número de pessoas que procuram emprego sem encontrar.  

 

O rendimento médio real foi de R$ 2.177,20, quando no ano anterior havia sido de R$ 2.388,29, 

apresentando uma queda de 8,8%.  
 

 

 

 Setor Público 
Até o mês de novembro, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 39,5 bilhões, 

sendo que no mesmo período de 2014 havia sido de R$ 19,6 bilhões.  

 

As despesas com juros totalizaram R$ 449,7 bilhões, enquanto no ano anterior haviam sido de R$ 264,2 

bilhões.  

 

O resultado nominal, que inclui o primário mais os juros, foi deficitário em R$ 489,2 bilhões, frente a R$ 

283,8 bilhões de um ano antes.  
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A Dívida Bruta do Governo Geral alcançou R$ 3,8 trilhões ou o equivalente a 65,1% do PIB.  

 

Considerando o ano todo, o déficit primário deve ter superado os R$ 100 bilhões, incluídas as chamadas 

pedaladas fiscais, estimadas em R$ 57 bilhões.  

 

Logo no início de dezembro, o Congresso Nacional aprovou a mudança da meta fiscal para 2015, 

autorizando a União a fechar as contas públicas com um déficit de até R$ 119 bilhões.  

 

Como a União quitou em dezembro todas as pedaladas, os bancos públicos passaram a ter mais liquidez 

em caixa, o que aumentaria o dinheiro no mercado e pressionaria a inflação. Então, o Tesouro Nacional 

fez uma emissão de R$ 40 bilhões em títulos, logo no início de janeiro, para o Banco Central.  

 

A ideia foi transferir recursos para dar maior fôlego para a autoridade monetária, de forma que ela 

possa realizar operações compromissadas, que servem para reduzir o volume de dinheiro em circulação no 

mercado. A política fiscal adotada em 2015, teve um custo enorme para o país.  

 

Ainda em setembro, com a primeira mudança da meta de superávit primário de 1,1% do PIB para apenas 

0,15%, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou a nota do Brasil de BBB- para BB+, 

retirando assim, o grau de investimento.  

 

No início de dezembro a agência Moodys piorou a perspectiva da nota do país, ameaçando retirar o grau 

de investimento e uma semana depois a agência Fitch, assim como a Standard & Poor’s, retirou o grau de 

investimento do Brasil e ainda colocou a nota de crédito em perspectiva negativa.  

 

Em relação ao ajuste fiscal, o avanço foi muito modesto.  

 

No final de setembro o governo enviou ao Congresso um pacote de medidas fiscais que incluiu a reedição 

da CPMF, mas muito pouco foi efetivamente aprovado, perto do que era necessário. Foram revertidas 

algumas desonerações fiscais, principalmente no campo trabalhista.  

 

 

 Inflação  
Com o aumento de 0,96% em dezembro, a inflação medida através do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE e que abrange as famílias com renda mensal ente um e 

quarenta salários mínimos, acumulou alta de 10,67% no ano, a maior taxa desde 2002, quando subiu 

12,53%.  

 

As maiores pressões sobre o índice de preços vieram dos preços administrados que subiram 18,08%. 

Destacaram-se os reajustes da energia elétrica e dos combustíveis, que responderam por 24% da alta do 

IPCA no ano. Já os alimentos ficaram 12,03% mais caros, também com a maior alta em 13 anos.  

 

O índice de difusão da inflação, que mede o percentual dos itens pesquisados que tiveram aumento de 

preços se situou em 74,8%, de acordo com o IBGE.  

 

Já a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), também calculado pelo IBGE 

abrangendo famílias com renda mensal entre um e cinco salários mínimos, subiu 0,90% em dezembro, 

acumulando uma alta de 11,28% no ano.  
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Esta foi a quarta vez, desde 1999 que a inflação superou o limite superior da meta, que é 6,5%, o que 

obrigou o presidente do Banco Central a enviar carta ao ministro da Fazenda, explicando as razões para o 

descumprimento da meta e dizendo o que será feito para conter a alta de preços. 

 

 

 
 

 

 Juros 
Depois de ter elevado a taxa Selic para 14,25% a.a. em sua reunião de julho, a maior taxa em nove anos, o 

Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu manter inalterada a taxa básica de juros, 

em sua última reunião em novembro.  

 

No entanto, a decisão não foi unânime. Dois diretores votaram por um aumento de 0,5 ponto percentual. 

O comunicado após a reunião apenas informou a manutenção da taxa e como votaram os membros do 

Comitê.  

 

Em dezembro, o governo decidiu novo aumento da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), praticada pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES nos empréstimos às empresas, que foi 

de 7%a.a. para 7,5% a.a. Foi a quinta elevação seguida e valerá para o período de janeiro a março de 2016.  

 

 

 Câmbio e Setor Externo  
A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800, que é calculada pelo Banco Central do Brasil, 

fechou o terceiro trimestre de 2015 cotada a R$ 3,9048, acumulando uma valorização de 47,01% em 

2015.  

 

Para conter o avanço das cotações, sem usar as reservas internacionais, o Banco Central continuou 

atuando no mercado de câmbio oferecendo o chamado contrato de swap cambial, operação em que os 

investidores recebem do BC, em um determinado período de tempo, a remuneração do valor investido 

corrigida pela variação do dólar menos o juro local.  

 

Como a variação do dólar foi muito maior, o BC gastou em 2015, R$ 89 bilhões para tentar acalmar as 

cotações do dólar, sem conseguir.  
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O dólar alto, que favoreceu as exportações, além da redução das importações, permitiu ao Brasil 

encerrar o ano com um superávit de US$ 19,69 bilhões.  

 

Enquanto as exportações foram de US$ 191,1 bilhões, as importações foram de US$ 171,4 bilhões.  

 

Ainda em relação ao Balanço de Pagamentos, as transações correntes apresentaram, até novembro, um 

déficit acumulado em 12 meses, de US$ 68 bilhões, ou o equivalente a 3,70% do PIB, depois de ter se 

superado os US$ 100 bilhões no ano passado.  

 

Os investimentos diretos no país (IED) totalizaram US$ 69,9 bilhões em 12 meses, ou 3,81% do PIB. Já 

os investimentos estrangeiros em renda fixa atingiram até novembro o montante de US$ 17,5 bilhões, 

enquanto os investimentos estrangeiros em ações totalizaram US$ 11,4 bilhões.  
 

As reservas internacionais, ao final de novembro, pelo conceito de liquidez eram de US$ 369 bilhões e a 

dívida externa bruta US$ 340,6 bilhões.  

 

 
 

 Renda Fixa  
A alta volatilidade dominou o mercado de renda fixa do país em 2015.  

 

Se por um lado as altas taxas de juros pagas no Brasil permitiram o ingresso de US$ 17,5 bilhões de 

investidores estrangeiros, o que deu maior suporte para os preços das NTN-B.  

 

Por outro a perda do grau de investimento por duas agências de crédito e o rebaixamento da nota por 

outra, causou continuadas turbulências no mercado.  

 

Aumentou ainda mais a demanda por títulos pós-fixados e por títulos prefixados com prazos de 

vencimento mais curtos.  

 

Os investidores passaram a exigir taxas de juros cada vez mais altas para os títulos prefixados mais 

longos, o que levou o Tesouro Nacional e o Banco Central a mudar a sua estratégia e oferecer ao mercado 

títulos de um dia ou de prazo inferior a sessenta dias.  

 

Em relação às LFTs, corrigidas pela taxa Selic, todos os títulos ofertados foram absorvidos pelo 

mercado. Para os RPPS, alcançar a meta atuarial com o rendimento da carteira de renda fixa foi tarefa 

praticamente impossível.  

 

O melhor desempenho entre os indicadores referenciais dos fundos de renda fixa foi o do IDkA 2, que 

acumulou alta de 16,38% no ano, enquanto a meta atuarial baseada no IPCA + 6%a.a acumulou alta de 

17,31% no mesmo período.  

 

Nas tabelas abaixo, podemos constatar o desempenho dos principais indicadores de renda fixa que 

referenciam os fundos de investimento disponíveis para os RPPS, no ano e em vinte e quatro meses, além 

dos rendimentos dos títulos públicos também no ano. 
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 Renda Variável 

Para a bolsa brasileira foi impossível não viver um ano ruim, se por um lado o dólar alto favoreceu o forte 

ingresso de investidores estrangeiros, por outro, a recessão, os juros altos, a queda dos preços das 

commodities, as incertezas políticas e as contas públicas desequilibradas criaram uma enorme pressão 

sobre os preços das ações.  

O Índice Bovespa, bastante influenciado pelas empresas de commodities, terminou o ano de 2015 em 

43.350 pontos, com uma desvalorização de -13,31%.  

No entanto, não foi um ano só de quedas. Empresas exportadoras de papel e celulose, por exemplo, como 

Klabin, Suzano e Fibria, tiveram valorização superior a 50% no ano.  

Com a queda do índice e a continuada valorização do dólar, a bolsa brasileira, em dólares voltou para o 

patamar em que estava no início da década passada.  

Para efeito de ilustração, o valor de todas as ações juntas negociadas na BM&FBovespa, no final do ano, 

era inferior ao valor da Google, sozinha, negociada na Bolsa de Nova Iorque. 

 

 Investimentos 
 

A Política de Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV para o exercício de 2015 foi apreciada e aprovada pelo Comitê de 

Investimentos e Conselho Administrativo, tendo sido disponibilizada no endereço eletrônico www.piraprev.com.br. 

 

Os fundos de investimento foram analisados sob vários vértices tais como por segmento e subsegmento 

de mercado, por índices, benchmark, VaR, resultando análises individuais e contaram com 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 2015.  

Estratificamos: 
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 Carteira consolidada por disponibilidade p/resgate; carência/%; participação s/total e s/pl fundo; 

Enquadramento frente a Resolução do Conselho Monetário Nacional: 
 

 

 
 Distribuição dos ativos por Administradores e subsegmentos: 

  

 
 Rentabilidade dos investimentos nos segmentos de Renda Fixa e de Renda 

Variável: 
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As rentabilidades aferidas na carteira do IPSPMP-PIRAPREV acompanharam os benchmarks dos fundos 

de investimento e que as variações negativas ocorreram por força exclusivamente de cenários 

econômicos, uma vez que o mercado financeiro e de capitais brasileiro oscilou positiva e negativamente no 

curso de 2015 sob a forte influência política. 

 

Verifica-se que todos os fundos de investimento no segmento de renda fixa performaram abaixo dos 

indicadores. Em cenário de extrema turbulência como o foi 2015, a gestão pautou-se pela preservação 

das reservas garantidoras dos benefícios futuros. 

 

 
 

 

No exercício de 2015, as variações patrimoniais negativas apresentaram a seguinte evolução nos 

segmentos de renda fixa e de renda variável: 

 
 

 

 

 

Mês Renda Fixa 

( + ) 

Renda Variável 

( + ) 

Renda Fixa 

( - ) 

Renda 

Variável 

( - ) 

Janeiro 385.466,71 70.928,97 -.-- 185.517,88 

Fevereiro 291.774,76 239.268,74 -.- -.- 

Março 327.043,78 48648,13 120.161,28 19.651,28 

Abril 218.096,30 170.916,52 -.- -.- 

Maio 416.280,86 354.505,96 -.- 119.385,94 

Junho 288.295,99 23.753,01 39.181,39 9.000,44 

Julho 364.969,35 75.907,99 34.667,71 63.261,06 

Agosto 80.102,39 18.378,98 198.586,97 247.916,16 

Setembro 214.726,03 26.878,87 34.038,63 44.455,33 

Outubro 601.525,50 95.955,76 -.- -.- 

Novembro 274.511,18 52.802,89 -.- 26.593,41 

Dezembro 534.149,51 38.408,31 -.- 52.593,20 

Total: 3.996.943,07 1.000.531,56 426.635,98 769.241,62 

 

Totais Gerais:      (+) R$  4.997.474,63 

 

(-) R$  1.195.877,69 

 

 

Segmento 

 

 

 

( + ) 

 

( - ) 

 

( + ) 

Renda 

Fixa 

 

 

3.996.943,07 

 

- 426.635,98 

 

3.570.307,09 

Renda 

Variável 

 

1.000.531,56 

 

- 769.241,62 

 

231.289,94 

 

 

Totais: 

 

R$ 4.997.474,63 

 

R$  1.195.877,69 

 

 

R$ 3.801.597,03 
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 Receitas e Despesas. 

 
A despesa do RPPS correspondeu a (~) 31,59876% da receita aferida, conforme espelho do Balancete da 

Receita e do Balancete da Despesa abaixo estratificado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saldo 31/12/2014:              R$     32.200.523,55      

(+) Receitas                                  10.958.740,61 

(-) Despesas                                  3.462.825,52 

(-) Saldo a pagar                                         0,00 

Saldo 31/12/2015:        R$     39.696.438,64      

(=) Superávit Financeiro   R$         7.495.915,09 

 

 

RECEITA 

 

R$ 

 

 

Contribuição Servidor Ativo 

 

 

2.058.941,55 

 

Contribuição Servidor Inativo 

 

 

5.835,83 

 

Contribuição Patronal Ativo 

 

 

2.312.567,28 

 

Contribuição Patronal Inativo 

 

 

6.907,95 

 

Rentabilidade 

 

 

4.997.474,63 

 

COMPREV 

 

 

36.168,52 

 

Outras Restituições 

 

 

620,15 

 

APORTE  

 

 

1.488.878,11 

 

Parcelamento 

 

 

9.055,06 

 

 

Multa e Juros 

 

 

36.168,52 

 

Total das receitas: 

 

10.958.740,61 

 

 

DESPESA 

 

 

R$ 

 

Aposentadorias 

 

 

1.438.397,63 

 

Pensões 

 

 

426.361,47 

Equipamento e material 

Permanente 

 

 

4.063,12 

 

Material de consumo 

 

 

2.984,83 

 

Outros Serviços 3º P.J. 

 

 

190.524,45 

 

Outros Serviços 3º P.F 

 

 

204.616,33 

 

Variações das Aplicações 

 

 

1.195.877,69 

 

Total das despesas: 

 

 

3.462.825,52 
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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: 

 

 

 

 

 
 Licitações e Contratos 

 

 
Foram realizados os seguintes processos de contratos/aditivos em 2015: 

 
Nº Processo 

 

Data Objeto/Favorecido Prazo meses Valor R$ 

001/2009 06/01/2015 Locação de Imóvel Unidade Gestora 

Antonio Ferreira de Araújo 

12 27.820,68 

010/2010 04/01/2015 Assessoria Jurídica 

Escr. Adv. Dr Antonio A. Lapelligrini 

12 25.537,80 

014/2010 05/09/2015 Contratação de Serviços de Consultoria Financeira 

Risk Office S/A 

12 7.980,00 

010/2011 12/05/2015 Contratação de Serv. Manut de Computadores       

Marcos Aparecido Pinto – Computadores ME 

12 7.665,84 

011/2011 13/10/2015 Contratação de Serv. de Contab. – Carta Convite 

Tecnopublica Tec. em Adm. Publica Ltda 

12 32.836,20 

016/2011 16/11/2015 Contratação de Sist. Conv. Importação de 

DadosTecnopublica Tec. em Adm. Publica Ltda 

12 66.427,68 

013/2014 13/10/2015 Contratação em Sistema Windows Server.                

Adriano José de Toledo Bueno  - ME 

12 7.980,00 

017/2014 05/11/2015 Contratação de empresa para  Web-Site.              

Gabriela Nascimento Breda 

12 5.203,08 

 

Total:     181.451,28 

 

 

 

Dotação Orçado Pago Saldo 

 

 

Equipamento e Material Permanente 

 

10.000,00 

 

4.063,12 

 

5.936,88 

 

Material de Consumo 

 

10.000,00 

 

2.984,83 

 

7.015,17 

 

Outros Serviços 3º P.J. 

 

220.000,00 

 

190.524,45 

 

29.475,55 

 

Outros Serviços 3º P.F 

 

210.000,00 

 

204.616,33 

 

5.383,67 

 

Totais 

 

450.000,00 

 

402.188,73 

 

47.811,27 
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Na modalidade de Dispensa, ocorreram as seguintes contratações: 
 

 

Processo 

 

Data Objeto/Favorecido Prazo 

meses 

Valor R$ 

001/2015 05/01/15 Aquisição de 01(um) Nobreack 700 VA 

Marcos Aparecido Pinto Computadores - ME 

A vista 405,00 

002/2015 22/01/15 Contratação de empresa de consultoria previdenciária 

FR Consultoria em Previdencia Pública Ltda 

07 meses 7.875,00 

003/2015 13/02/15 Aquisição de Material de limpeza, copa e cozinha 

Goyos Supermercado Ltda 

A vista 1.047,82 

004/2015 09/02/185 Aquisição de Material de Escritório 

Reginaldo Barros da Silva Piracaia – ME 

A vista 2.050,62 

 

005/2015 02/03/15 Contratação serviços elaboração Informativo 

Previdenciário Paula Garcia de Ávila 

12 meses 6.000,00 

006/2015 12/03/15 Contratação para redesign e programação do site 

Gabriela Nascimento Breda 

A vista 3.100,00 

007/2015 12/03/15 Aquisição de calculadora financeira HP 12c 

ECCo do Brasil Inform. e Eletronicos Ltda 

A vista 190,09 

008/2015 14/04/15 Aquisição de Notebook Inspiron 13 série 7000 

DELL Computadores do Brasil Ltda. 

A vista 3.468,03 

009/2015 22/04/15 Contratação de serviços para Impressão Informativo 

Gabriela Nascimento Breda 

05 meses  7.575,00

  

010/2015 07/07/15 Aquisição de Cartuchos de Tinta e Tonners. 

Juliana Caroline Marques Conceição - ME 

A vista 933,00 

011/2015 22/07/15 Contratação de serviços de Arquitetura e Paisagismo 

Studio DI Paesaggio Ltda – ME 

A vista 2.618,20 

012/2015 02/09/15 Aquisição de licença de Antivirus  

Officer S.A. Distribuidora Prod. e Tecnologia 

A vista 677,17 

013/2015 08/09/15 Contratação de empresa para Perícias Médicas 

Maximed Prest. De Serv. Médicos Ltda. 

A vista 2.700,00 

014/2015 15/10/15 Contratação de empresa especializada em hospedagem 

de domínio e alimentação de web-site 

Locaweb Serviços de Internet S.A. 

A vista 238,78 

015/2015 15/10/15 Locação de Software Via Web Gestão de Recursos  

Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda - 

EPP 

12 meses 7.200,00 

                                                                                                              

                                                                                                                           TOTAL            46.078,71 

 

     

 

 

 Contribuições ao RPPS e Parcelamento de débito de contribuições patronais 

 
A Câmara Municipal de Piracaia processou os pagamentos das obrigações patronais devidas 

dentro dos prazos legais. 
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A prefeitura municipal de Piracaia firmou dois Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de 

Débitos Previdenciários relativos às ausências parciais de recolhimento de contribuições 

patronais relativas às competências julho e agosto/2015 (Termo de Acordo CADPREV 

00756/2015) , no valor atualizado na data do acordo de R$ 266.486,12 e setembro e 

outubro/2015 (Termo de Acordo CADPREV 00884/2015), no valor atualizado na data do acordo 

de R$ 428.223,53, perfazendo o montante total de R$ 694.709,65 amortizados em sessenta 

parcelas. 

 

O vencimento do primeiro acordo se dá todo dia 18 do mês e o segundo, todo dia 25. As parcelas 

devidas no exercício de 2015 foram recolhidas dentro dos prazos estabelecidos. 
 

As demais competências foram recolhidas dentro dos prazos estabelecidos; os valore recebidos 

estão estratificados no item Das Receitas e Despesas (pg 15). 

 

 

 Judicial 
Durante o exercício o IPSPMP-PIRAPREV não foi objeto de denúncias, representações ou ações 

judiciais ou administrativas. 

 

 

 Transparência 
Os atos Administrativos, Financeiros e Orçamentários foram disponibilizados ao público na rede 

mundial de computadores-internet, no sítio www.piraprev.com.br. 

 

 

 Concessão de Benefícios 

Foram concedidos os seguintes benefícios previdenciários: 

 

Nome Processo Data Tipo 

    

Jorge de Moura 01/2015 05/01/15 Compulsória 

Therezinha Matheus 02/2015 09/03/15 Idade Proporcional 

Benta Alves Lopes 03/2015 27/03/15 Idade Proporcional 

Mário Gabriel 04/2015 28/03/15 Idade Proporcional 

Margareth Ap. Lucindo Leite 05/2015 18/05/15 Idade e Tempo Integral 

Roque Da Silva 06/2015 03/07/15 Idade Proporcional 

Ângela Maria A.de Andrade 07/2015 03/08/15 Idade Proporcional 

Isabel Gonçalves Bueno 08/2015 01/10/15 Idade e Tempo Integral 

João Camilo Ribeiro 09/2015 13/10/15 Invalidez 

Martha Maria Ap. G. da Silva 11/2015 16/11/15 Invalidez 

Jacyra de Paula Souza 12/2015 16/11/15 Idade e Tempo Integral 

José de Andrade Oliveira 13/2015 23/11/15 Invalidez 

Marina Nascimento de Souza 14/2015 23/11/15 Invalidez 

Benedito Aparecido Cunha 15/2015 16/12/15 Idade Proporcional 

 

A despesa com pagamento de benefícios teve o seguinte comportamento : 
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 Compensação Previdenciária 

 
No exercício de 2015, o IPSPMP-PIRAPREV operacionalizou a Compensação Previdenciária fruto 

do Convênio firmado com MPS em 2002 e atualizações posteriores, rercebendo a título de 

COMPREV do INSS a importância de R$ 36,332,40/ano referente a 09 processos, com fluxo 

mensal da ordem de R$ 2.794,80. 

 

Também houve pagamento de COMPREV ao INSS no valor de R$ 132,86/ano referente a 01 

processo, com fluxo mensal da ordem de R$ 10,22 

 
 

 

 Do Equilíbrio Financeiro e da Meta Atuarial 

 
À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve como principal desafio na administração dos 

recursos, o cumprimento da meta atuarial na casa de 5,5% ao ano mais a variação da inflação medida pelo 

IPCA. 

 

A meta atuarial 2015 foi estipulada em cupom de juros de 5,5% a.a. mais a variação do IPCA  o que veio a 

totalizar 16,76% no ano. 

 

Conforme demonstrado no relatório de rentabilidade consolidada dos investimentos de folhas  12, o 

fechamento de 2015 resultou em 10,51% ou, uma diferença da ordem de (-) 6,25% da meta estabelecida. 

 

A avaliação atuarial de 2015 determinou os valores necessários ao equilíbrio financeiro do RPPS, a saber: 

 

 

Benefício 

 

Quantidade 

 

Valor R$ 

 

Aposentadorias 

 

89 

 

1.438.397,63 

 

Pensões 

 

24 

 

426.361,47 

  

113 

 

1.864.759,10 
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Comparativo entre avaliações atuariais
2014  x  2015

2014

Ativo Real Ajustado                  26.078.945,49

Provisão Matemática                 47.261.202,97

Outros Créditos                         21.526.561,36

Superávit Técnico                       344.303,90

2015

Ativo Real  Ajustado                 32.200.523,55

Provisão Matemática                  50.797.465,51

Outros Créditos                         20.186.489,63

Superávit Técnico                        1.965.787,89

 

 

Previsto 38.397.091,23 

Realizado 39.696.438,64      

Superávit: 1.299.347,41  

     (~)  3,38398% 
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 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 2015 

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 

2015; 

 Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2015; 

 Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação vigente tanto 

ao Ministério da Previdência Social quanto ao TCE através do Sistema AUDESP; 

 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; 

 Subsídios às reuniões do Comitê de Investimento e Conselho Administrativo ocorridas no 

exercício; 

 Aprovação sem restrições dos atos praticados pela Unidade Gestora; 

 Capacitação e Renovação da Certificação APIMEC- CGRPPS dos servidores da autarquia 

Srª Rosalina Fialho, Roberto Bueno e Osmar Giudice; 

 Atendimento a Auditoria do TCE. 

 Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo 

inerentes ao funcionamento do RPPS; 

 Consolidação da Autarquia Municipal;  

 Elaborados relatórios de Controle Interno Bimestrais; 

 Evento de Lançamento da Cartilha dos Direitos Previdenciários e Lançamento do 

Informativo Previdenciário “ACONTECE”; 

 Projeto arquitetônico para adequação do espaço físico das instalações da futura Sede do 

IPSPM-PIRAPREV; 

 Capacitação dos servidores e conselheiros –TCE- na cidade de Bom Jesus dos Perdões – 

Ciclo de Palestras e Debates; 

 Ciclo de capacitação realizado pelo IPREJUN- Jundiaí acerca dos principais riscos do 

RPPS; 

 Evento - Palestra aos servidores municipais da área da saúde acerca das possibilidades de 

aposentadoria especial; 

 Participação no IPREM – SP Fórum Paulista de RPPS; 

 Participação no 9º Encontro-Temático Jurídico da APEPREM; 

 Participação no 49º Congresso Nacional da ABIPEM; 

 Reavaliação médica dos servidores inativos aposentados por invalidez no IPSPMP-

Piraprev; 

 Realização de recadastramento dos servidores inativos e pensionistas de forma mensal, 

por mês de aniversário; 

mailto:previdencia@piracaia.sp.gov.br


 

 22 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 
E-mail: previdencia@piracaia.sp.gov.br – Fone/Fax: (11) – 4036-6896– 40364371 

www.piraprev.com.br 

 Contratação de software necessário a agregar dinâmica na execução da Gestão dos 

Recursos  a cargo da Superintendência; 

 Firmados dois termos de Confissão de Dívida e Acordo de Parcelamento de Débitos 

Previdenciários entre a Prefeitura Municipal de Piracaia e o IPSPMP-PIRAPREV referente 

ao não recolhimento parcial das contribuições patronais  devidas das competências 07/08 

e 09/10 de 2015; 

 Manutenção do website www.piraprev.com.br a fim de dar transparência aos atos do 

RPPS; 

 Reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão;  

 Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2016. 

 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV, em 

10 de abril de 2016. 

 

 
Osmar Giudice 
Superintendente 

CPA 20 ANBIMA 

CGRPPS 447 APIMEC 
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