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Investimento Valor 

Renda Fixa R$ 2.627.834,70 

Renda Variável (-) R$ 1.899.102,40 

Total R$ 728.732,30 

  

 

 

 

 

Investimentos 

 

 Valor % 

Renda Fixa R$ 82.233.186,66 68,94 

Renda Variável R$ 17.058.261,32 14,30 

Investimentos no Exterior R$ 7.988.678,91 6,70 

Investimentos Estruturados R$ 11.899.623,16 9,98 

Fundos Imobiliários R$ 95.467,40 0,08 

Total R$ 119.275.217,45 100 

  

o Brasil se antepôs frente ao mundo e nas reuniões do COPOM 

(Comitê de Políticas Monetárias) ficou claro que a tendência é a 

permanência desta taxa alta por um maior período de tempo. 

A inflação apesar de ser um problema, também ajuda na 

rentabilidade de alguns investimentos, como é o caso dos títulos 

atrelados à inflação e os fundos de investimento que têm seu 

indicador vinculado à variação do IPCA. No campo de maior 

risco, os investimentos do exterior são o principal detrator para o 

patrimônio, detração provocada não só pelo confronto no 

território ucraniano, como também por um fato que os países 

orientais têm sofrido mais por conta da pandemia COVID-19, 

principalmente a China, cujo governo colocou o país sob forte 

lockdown, chegando inclusive a fechar por completo a importante 

cidade portuária de Xangai, influenciando nos ativos da bolsa 

brasileira. 

Em relação ao acompanhamento financeiro da autarquia 

houve o devido controle das receitas e despesas baseado no 

orçamento para o ano de 2022, ficando o destaque para o aumento 

no valor de benefícios de aposentadorias e pensões de um 

bimestre para o outro, com uma considerável subida no número de 

beneficiários; o plano de equacionamento do déficit atuarial 

seguiu mais um período de forma rigorosa, de tal forma, que as 

despesas atingiram cerca de 50% das receitas, indicando a alta 

solvência do plano em vigor.  

 

Com o intenso bimestre passado dando início ao conflito 

entre Ucrânia e Rússia, esperávamos com demasiada ansiedade 

poder anunciar que este embate foi rápido e de menores proporções, 

no entanto não é o que se pôde perceber. Discursos cada vez mais 

acalorados tomaram conta da disputa, com o presidente russo, 

Vladmir Putin, instigando inclusive tomada de ações envolvendo 

armas nucleares, o que seria uma catástrofe sem fim para o mundo. 

A Europa encurralada para que respondesse à altura, resolve junto a 

OTAN, sancionar e isolar a Rússia de todas as fontes comerciais e 

econômicas possíveis, no entanto quem se vê encurralado são os 

próprios países do velho continente, isto, por conta do 

desabastecimento de gás natural, que o país russo fornece, 

principalmente para a Alemanha.  

Posterior ao início da guerra no leste europeu, já havíamos 

notado uma expansão muito grande nos níveis de preços, afetando o 

setor de bens e serviços, com idas ao mercado ficando cada vez 

mais caras. Um agravante que o conflito trouxe, ficou por conta do 

importante papel russo e ucraniano no que tange importantes 

commodities, como petróleo, milho e trigo, nesse ciclo de aumento 

a cadeia de produtos finais que envolvem estas matérias-primas foi 

afetado e novamente o vilão da vez foi a inflação, que medida pelo 

IPCA bateu recorde em Março e Abril, as mais altas taxas desde 

1996. 

Para combater a inflação existem os bancos centrais, estes 

que são os guardiões da moeda. No Brasil quem dita às regras é o 

BACEN (Banco Central do Brasil), que para tentar solucionar os 

problemas inflacionários colocou a economia do país no campo 

restritivo por meio de uma política monetária de aumento da SELIC 

(taxa básica de juros), importante frisar que o aumento desta taxa já 

vinha sendo feito, ao contrário das economias mais consolidadas 

Acontecimentos do Bimestre 

Variação dos Investimentos 

Composição dos Investimentos 
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DESPESA VALOR % 

Recursos Administrativos 

 

Vencimentos e Salários R$ 46.531,95 4,05 

Contribuições Previdenciárias R$ 1.558,25 0,14 

Aporte R$ 1.383,70 0,12 

Materiais de Consumo R$ 7.525,76 0,66 

Serviços de Consultoria R$ 6.140,14 0,54 

Equipamentos e Materiais Permanentes R$ 0,00 0,00 

Serviços de TI R$ 19.128,44 1,67 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 12.238,38 1,07 

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 14.900,08 1,30 

Recursos Previdenciários 
Pagamento de Benefícios (Aposentadorias e Pensões) R$ 1.037.690,19 90,43 

Outras Despesas (Compensação Previdenciária) R$ 442,52 0,04 

Total R$ 1.072.331,37 100,00 

 

 

ATIVO VALOR % 

 Recursos Financeiros Disponíveis R$ 119.275.217,45 99,306 

 Bens Imóveis (Data-base 31/12/2021) R$ 497.306,12 0,414 

 Bens Móveis (Data-base 31/12/2021) R$ 313.776,13 0,261 

 Saldo Financeiro  R$ 21.138,99 0,018 

 Outros Créditos R$ 0,00 0,001 

Total R$ 120.107.438,69 100,00 

   

 

 

 

 

  

RECEITA VALOR % 

Orçamentária 

 Receita Contribuições (Segurados Ativos e Inativos) R$ 719.634,00 34,48 

 Receita Patrimonial (Amortizações, Dividendos e Cupons) R$ 132,11 0,01 

 Outras Receitas (Compensação Previdenciária e Restituições) R$ 26.426,88 1,27 

Intra-Orçamentária 

 Receitas Contribuições (Patronal) R$ 746.598,37 35,77 

 Aporte  R$ 594.579,36 28,48 

 Outras Receitas (Insuficiências Atuariais, etc.) R$ 0,00 0,00 

Total R$ 2.087.370,72 100,00 

Mês CDI SELIC IBOV INPC IPCA IGP-M IMA-B 
Meta 

Atuarial 

Rentabilidade 

Carteira 

Janeiro 0,73 0,73 6,98 0,73 0,54 1,82 -0,73 0,94 -0,70 

Fevereiro 0,75 0,75 1,80 0,67 1,01 1,83 0,54 1,19 -0,10 

Março 0,92 0,92 6,06 1,71 1,62 1,74 3,07 2,04 2,07 

Abril 0,83 0,83 -10,10 1,04 1,06 1,41 0,83 1,42 -1,43 

Maio          

Junho          

Julho          

Agosto          

Setembro          

Outubro          

Novembro          

Dezembro          

2022 3,23 3,23 4,74 4,15 4,23 6,80 3,71 5,59 -0,16 

Patrimônio 

Receitas Arrecadadas 

Despesas  

Índices Econômicos x Meta Atuarial 

Não deixe de acessar o Instagram do PIRAPREV 

clicando no ícone, caso haja alguma dúvida 

entrar em contato via link do Whatsapp. 

Acesse o QR Code ao lado por meio da câmera de 

seu celular ou clicando sobre o ícone para 

responder a Pesquisa de Satisfação. 

https://www.instagram.com/piraprevpiracaia/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511943816419
https://piraprev.sp.gov.br/contato/pesquisa-de-satisfacao/

