
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS DO RPPS - í'TRIMESTRE DO ANO DE 2O2O

MUNICIPIO DE RESTINGA SÊCA.RS

O Gestor dos lnvestimentos do RPPS no uso de suas atribuições que lhe sâo

conÍeridas pela Lei Municipal n' 3006/2014,4rt. 2o, incisos lll, em cumprimento ao lnciso V,

art. 30 da Porlaria no 519 de 2410812011, da Secretaria de Previdência Social, que'Dispóe

sobre a aplicaçáo dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de PÍevidência Social,

instituídos pela União, Estados e Municipios, e da outras providencias.'

O presente relâtório tem como finalidade acompanhar a evoluçâo da carteira de

investimentos, e servir de norte para a tomada de decisão do Comitê de lnvestimentos

juntamente com o Gestor de lnvestimentos do RPPS.

Os Íecursos financeiros do RPPS estáo alocados somente em Fundos de

lnvestimentos nos sêgmêntos de Renda Fixa e Renda variávêl. Não são feitas alocaÇôes em

compra direta de Títulos Públicos, Açóes, e Fundos de lnvestimêntos lmobiliários

A gestão dos recursos considera sempre o grau de risco de cada Fundo de

lnvestimento, e tem como caracteristica uma gestão conservadora da sua Carteira,

conforme podemos ver na tabela abaixo:

Como podemos verificar na tabelâ, os rendimentos tiveram resultados negativos

nos meses de Íevereiro e março em função da pandemia do COVID 19. O isolamento social

imposto pelos goveÍnos do mundo todo, para tentar conter a contaminação da população,

causou a derrubada dos meÍcados financeiros.

Mercado Financeiro Mundial

No Mercado Financeiro do mundo todo, a atençôes dos investidores esteve na

expansão do contágio "coronavírus", que já infectou mais de 800 mil de pessoas no mundo,

$aq

9^

Período Mêta Atuarial% Rêndimentos Yo Rêndim6ntos R$ Patrimônio RS

Janeiro 0.71 0.37 155 497 .41 42.442.302.OO
Fêvêreiro 0,75 -0,18 81.930.26 44 805 861 1S

lvlârÇo 0,57 '1.018 18 96 43.a12 224.19

TOTAL 2,O2 -2,O7 -9/t4.55í,8'l 43.812.224,19



causândo mais de 40 mil óbitos até o final de março. A pandemia segue fazendo estragos

nos principais mercados de nsco, porém em menor escala na medida em que os governos

das principais economias do planeta seguem anunciando medidas adicionais de suporte a

cidadáos e empresas em dificuldade.

Na zona do euro, conforme divulgou a agência IHS Markit o índice de gerentes dê

compras (PMl, na sigla em inglês) composto, que engloba o setor industrial e de serviços,

despencou para a mínima de 29,7 pontos em março, ante 51,6 pontos em fevereiro.

marcando a pior queda mensal desde que o índice começou a ser divulgado, em julho de

1988. A marca de 50 pontos separa crescimento de contraçâo. A contÍaçáo foi puxada pelo

setor de serviços, o mais sacrificado com o isolamento social da população, que caiu a 26,4

pontos, mínima da pesquisa contra 52,6 pontos em fevereiro e preliminar de 28,4 pontos.

Nos EUA, o P[rl composto recuou 8,7 pontos em março. Ele foi de 49,6 pontos em

fevereiro para 40,9 pontos. O resultado foi puxado, principalmente, pelo setor de serviços,

que caiu de 49,4 pontos para 39.8 pontos, na medida em que negócios não essenciais estão

sendo Íorçados a fechar, alguns indo à falência. Além disso, os bloqueios estão levando a

uma reduÉo considerável no gasto do consumidor. Já o PMI industrial, recuou para 48,5

pontos ente 50,7 pontos em fevereiro.

O mêrcado de trabalho norte-americano ,á mostra os sinais da desâceleração

acentuada da economia por lá. Conforme divulgou o Dêpartamento de Trabalho, Íoram

destruídos 701 mil postos de trabalho em março, ante a previsão de perda de 100 mil

postos. Com isso, a taxa de desemprego subiu pâra 4,4yo. ante a taxa de 3.5% em

fevereiro. Estima-se que o número de desempregados é bem maior, devido à metodologiâ

para apuração dos resultados náo capturar totalmente a realidade visto que os dados foram

coletados até a semana quê terminou em 12 de março. Umâ melhor imagem do cenário do

mercado de trabalho é dada pelo relatório semanal de pedidos de auxilio-desemprego. Nas

duas últimas semanas de março, cerca de 10 milhôes de norte-americanos entraram com

pedido do seguro.

No Brasil a demora na implementação do pacote de ajuda, a falta de coordenaçáo

para a situação de crise já fragiliza o governo, faz€ndo com que o legislativo tome o

protagonismo cobrando celeridade do executivo. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro

destoa de todos, inclusive de estadistas externos sobre o isolamento social e das

recomendaçôes da OrganizaÇáo lvlundial da Saúde - ONIS. Por conta disso, os investidores

estrangeiros seguem retirando recursos da Bovespa e crescendo aposta no dólar. Até a
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sessão dê fechemento de março, os investidores estrangeiros já tinham sacado R9 6.4,3

bilhôes da Bovespa neste ano.

Para a bolsa brasileira o trimestre foi de queda, seguindo os mercados externos.

Fechou o primeiro trimêstre de 2020 com perda de 36,86%, a pior de que se tem registro

para o intervalo de três meses, com a crise do corona vírus superando mesmo os momentos

mais depressivos de 2008. Até 31 de marÇo, a maior perda acumulada em um trimestre, de

31,88%, havia ocorÍido entre julho e setembro de 1998 - antes, em 1995, houve queda de

31,58o/o no p.imeiro trimestre ante o quarto de 1994.

Em dólar, o lbovespa já linha ficado 12,4o/o mais barato em fevereiro ante o

encerTamento de janeiro. No Íim do primeiro mês do ano, o lbovespa dolarizado estava em

26.548,55, passando a 23.260,37 pontos no encerramênto de fevereiro e, agora, a

14.05'1,44 no de março. No dia 23 de janeiro, quando o lbovespa renovou máxima histórica

de fechamento, aos 119.527,63 pontos, o índice dolarizado estava em 28.688,46 e, no

encerramento de 20'19, â 28.826,29 pontos. Assim, no ano de 2020, o lbovespa Íicou

51,26% mais barato em dólar.

Na tabela abaixo temos os Íundos de investimenlos com os valores alocados:

CARTEIRA DE INVESÍIMENTOS RPPS. MARÇO
2020

Banrlsul Foco IRF-lú1 7 A24.025,07 | 43 178,05

BanrisulPrevidência IPCA 30

BOVA 11

706.181,65 r

337.720.17 |
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FI BRASIL 2024 I TP RF 490 833 00
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BB Previdência ÍVlultimêrcado 160.939.67
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lnstltuiÇão Financeirâ ValoÍ Aplicado R$ Rend. Do Mê. R$ Mê. Ano

BANRISUL S.A.

Banrisul Foco IOl(A IPCA2A 10 364.464.80

Baníisül SOBERANO Fl RF LP 123.277.35 351.55 0,28% I 0 85%

BênrisulPrevidência|PCA24 I 1.415.612,06

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.790 083.60

BANCO OO BRASIL S.A.

BB Previdéncia ÍP IPCA lll 379 612.35 0,73a/"1 2.93oro

BB Prêv lrf-m1 3 988 026.68 18159.54
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CARÍErRA DÊ TNVESTI\,1ENTOS POR INDTCE- rVrARÇO 2O2O

Os investimentos do RPPS estáo alocados somente em lnstituiçôes Financeiras

Oficiais e Públicas, Iocâlizadas no lrlunicipio de Restinga Sêca/RS. Todos os Fundos de

lnvestimentos estão enquâdrados na Resolução do BACEN no 39221201, alterada pela

Resolução BACEN n" 469212014 e Resolução BACEN n' 460412017. e observam os

requisitos que estabelecem as condiçóes de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez,

adequação a natureza de suas obrigaçôes e transparência.

Avaliação de Meta Atuarial e Rendimentoe dâ CaÉêira:

A Meta Atuarial a ser seguida pela Política de lnvestimentos elaborada pelo Comitê

de lnvestimentos e aprovado Pelo Conselho Municipaldê Previdência Social é de 6010 mais a

variaçáo do IPCA no ano.

O primeiro trimestre do ano de 2020 foi marcado pela forte queda no mercado

acionário e nos titulos públicos de longo prazo.

No acumulado do trimestre. o a carteira de investimentos do RPPS encerrou com

um resultado 2 ilg% puxado pela queda histórica da bolsa em curto espaço de tempo,

e nqu a nto a meta atu a tial ficou em 2,02o/o .

A renda variável representa 4,910,ô do patrimônio liquido do RPPS no Íinal do

trimestre. No inicio de janêiro, a renda variável representava 11,94o/a da carteira, sendo

9,34olo em fundos de açôes e 2,600/0 em fundo multimercado, representando o valor total de

R$ 5.144.556,11 (Cinco milhões, cento e quarenta e quatro reais, onze centavos). No ultimo

dia de janeiro quando o mundo já anunciava uma possível pandemia do Corona Vírus, foi

resgatado o valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhóes de reais) do Fl Smallcaps da caixa
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Econômica Fêderale realocados no segmento IRF-M1 da renda fixa, com a finalidade de

proteger o PL do RPPS ao risco de mercado.

Foi consenso do Comitê de lnvestimentos em mentêr 5olo da carteiÍa de

investimentos em rendâ veriávê|, com aportes ocasionais para reduzir o preÇo médio dos

ativos, recuperando assim o resultado negativo antes da volta do mercado aos niveis do

final do mês de janeiro, respeitando o limite de âproximadamente 5olo do PL (Patrimônio

Liquido).

A decisão de manter a renda variável respeita a estratégia aprovada na Politica de

lnvestimentos para o ano de 2020, e consideÍa também o resultado negativo dos títulos

públicos de longo prazo que Íormam o indice llIA-B e IMA-85+ que mesmo sendo renda

tixa, encêrraram o trimestre com um resultado de rja!', ê r-39','.: respectivamente. A

experiéncia de ano8 anteriores, como em 2013, nos mostra que resultados negativos nessês

índices podem ser mais difícil de serem recuperedos do quê na renda variável onde a

volatilidâde é maior. A grande maioria dos RPPS não investe em renda variável, mas

mantem grandes alocações em IMA por se tratar de renda fixa, tendo assim a sensação de

estarem protegidos do risco de meÍcado até se defrontarem com uma realidade como essa

que estamos passando, apresentando aos gestores um resultado negativo nas suas

carteiras mesmo não se expondo ao mêrcado de ações.

Já a decisáo de zerar as posiÇóes em ll\,lA em setembÍo de 2019, toi tomada após

avaliaçáo das expectativas da politica de juros do governo para 2020 que já apontava para

uma queda nos prêmios das NTN-B'S (quê forma o IMA), que foi acentuada pela crise do

corona vírus.

O Comitê de lnvestimentos considera a câíeira do RPPS adequada para

momento, devendo ser acompânhada com atenção, considerando a evoluçáo da crise

possíveis realocaçôes para melhorar o desempenho nos rendimentos dos ativos

Restinga Sêca, 13 de maio de 2020.

Comitê de lnvestimêntos:
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