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1 Considerações Iniciais: 
 

O presente relatório apresenta o desempenho das aplicações financeiras do Instituto no 

período de 01 (primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro de 2012. 

 

A atividade de gestão da aplicação dos recursos do SERRAPREV foi desempenhada por 

gestão própria no período, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1°, do Art. 

15, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.922 de 25 de novembro de 2010: 

 

“Art.15. A gestão das aplicações dos recursos 

dos regimes próprios de previdência social 

poderá ser própria, por entidade autorizada e 

credenciada ou mista. 

 

§ 1º Para fins desta Resolução, considera-se: 

 

I - gestão própria, quando as aplicações são 

realizadas diretamente pelo órgão ou 

entidade gestora do regime próprio de 

previdência social; ” 

 
 

As recomendações de aplicações efetuadas por esta assessoria atendem as disposições 

legais vigentes na resolução CMN nº 3.922/2010, tendo presente as condições de segurança, 

rentabilidade, solvência e liquidez. As avaliações financeiras são efetuadas mensalmente, 

bimestralmente e trimestralmente, atendendo o prazo de informação do Demonstrativo de 

Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR necessário para emissão do Certificado de 

Regularidade Previdenciária - CRP. 
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2 Informações Técnicas dos fundos: 

 

2.1 CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS RENDA FIXA 

 

O Fundo de Investimento analisado é composto exclusivamente de títulos públicos1 e 

operações compromissadas2 em títulos públicos, modalidade de aplicação que permite o 

recebimento de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do RPPS, nos termos do 

artigo 7°, inciso I, letra “b”, da Resolução CMN 3.922/2010, porém, com a limitação em 

operações compromissadas de 15% do patrimônio do fundo de investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Títulos Públicos: A emissão de título público pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a 

captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação saúde e infraestrutura. 
 
2
 Operações Compromissadas: São aquelas constituídas por uma compra com compromisso de revenda e uma 

venda com compromisso de recompra, tanto para títulos públicos e privados.  
 

INFORMAÇÕES : 
CAIXA FI BRASIL IMA B 

TITULOS PUBLICOS FEDERAIS 
RF 

CNPJ : 10.740.658/0001-93 

CATEGORIA CVM : Renda Fixa 

CATEGORIA ANBID : Renda Fixa 

DATA DE INÍCIO : 08/03/2010 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : 0,2% ao ano 

APLICAÇÃO INICIAL : R$ 1.000,00 

APLICAÇÕES ADICIONAIS : Qualquer Valor 

SALDO MÍNIMO : Qualquer Valor 

RESGATE MÍNIMO : Qualquer Valor 

LIQUIDEZ : Diária 

CARÊNCIA : Não 

TRIBUTAÇÃO : Não há, por ser patrimônio de 
autarquia pública. 
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2.2 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RF 

 

O Fundo de Investimento analisado é composto exclusivamente de títulos públicos3 e 

operações compromissadas4 em títulos públicos, modalidade de aplicação que permite o 

recebimento de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do RPPS, nos termos do 

artigo 7°, inciso I, letra “b”, da Resolução CMN 3.922/2010, porém, com a limitação em 

operações compromissadas de 15% do patrimônio do fundo de investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
Títulos Públicos: A emissão de título público pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a 

captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação saúde e infraestrutura. 
 
4
 Operações Compromissadas: São aquelas constituídas por uma compra com compromisso de revenda e uma 

venda com compromisso de recompra, tanto para títulos públicos e privados.  
 

INFORMAÇÕES : CAIXA FI BRASIL IRF-M1 
TITULOS PUBLICOS RF 

CNPJ : 10.740.670/0001-06 

CATEGORIA CVM : Renda Fixa 

CATEGORIA ANBID : Renda Fixa 

DATA DE INÍCIO : 08/03/2010 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : 0,20% ao ano 

APLICAÇÃO INICIAL : R$ 1.000,00 

APLICAÇÕES ADICIONAIS : Qualquer Valor 

SALDO MÍNIMO : Qualquer Valor 

RESGATE MÍNIMO : Qualquer Valor 

LIQUIDEZ : Diária 

CARÊNCIA : Não 

TRIBUTAÇÃO : Não há, por ser patrimônio de 
autarquia pública. 
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2.3 CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF 

 

O Fundo de Investimento analisado é composto em títulos públicos e operações 

compromissadas em títulos públicos, modalidade de aplicação que permite o recebimento 

de até 30% (oitenta por cento) do patrimônio líquido do RPPS, nos termos do artigo 7°, 

inciso IV, combinado com artigo 13°, da Resolução CMN 3.922/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES : CAIXA FI BRASIL TITULOS 
PÚBLICOS RF 

CNPJ : 05.164.356/0001-84 

CATEGORIA CVM : Renda Fixa 

CATEGORIA ANBID : Renda Fixa 

DATA DE INÍCIO : 10/02/2006 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : 0,20% ao ano 

APLICAÇÃO INICIAL : R$ 1.000,00 

APLICAÇÕES ADICIONAIS : Qualquer Valor 

SALDO MÍNIMO : Qualquer Valor 

RESGATE MÍNIMO : Qualquer Valor 

LIQUIDEZ : Diária 

CARÊNCIA : Não 

TRIBUTAÇÃO : Não há, por ser patrimônio de 
autarquia pública. 
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2.4 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS 

 

O Fundo de Investimento analisado é composto exclusivamente de títulos públicos5 e 

operações compromissadas6 em títulos públicos, modalidade de aplicação que permite o 

recebimento de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do RPPS, nos termos do 

artigo 7°, inciso I, letra “b”, da Resolução CMN 3.922/2010, porém, com a limitação em 

operações compromissadas de 15% do patrimônio do fundo de investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
Títulos Públicos: A emissão de título público pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a 

captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação saúde e infraestrutura. 
 
6
 Operações Compromissadas: São aquelas constituídas por uma compra com compromisso de revenda e uma 

venda com compromisso de recompra, tanto para títulos públicos e privados.  
 

INFORMAÇÕES : BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA 
IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS 

CNPJ : 07.111.384/0001-69 

CATEGORIA CVM : Renda Fixa 

CATEGORIA ANBID : Renda Fixa 

DATA DE INÍCIO : 08/12/2004 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : 0,20% a.a. 

APLICAÇÃO INICIAL :  R$ 10.000,00 

APLICAÇÕES ADICIONAIS : Qualquer Valor 

SALDO MÍNIMO : Qualquer Valor 

RESGATE MÍNIMO : Qualquer Valor 

LIQUIDEZ : Diária 

CARÊNCIA : Não 

TRIBUTAÇÃO : Não há, por ser patrimônio de 
autarquia pública. 
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2.5 BB PREVINDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI 

 

O Fundo de Investimento analisado é composto exclusivamente de títulos públicos7 e 

operações compromissadas8 em títulos públicos, modalidade de aplicação que permite o 

recebimento de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do RPPS, nos termos do 

artigo 7°, inciso I, letra “b”, da Resolução CMN 3.922/2010, porém, com a limitação em 

operações compromissadas de 15% do patrimônio do fundo de investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
Títulos Públicos: A emissão de título público pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a 

captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação saúde e infraestrutura. 

 
8
 Operações Compromissadas: São aquelas constituídas por uma compra com compromisso de revenda e uma 

venda com compromisso de recompra, tanto para títulos públicos e privados.  

 

INFORMAÇÕES : BB PREVINDENCIÁRIO RENDA 
FIXA IMA-B TP FI 

CNPJ : 07.442.078/0001-05 

CATEGORIA CVM : Renda Fixa 

CATEGORIA ANBID : Renda Fixa 

DATA DE INÍCIO : 24/06/2005 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : 0,20% a.a. 

APLICAÇÃO INICIAL :  R$ 10.000,00 

APLICAÇÕES ADICIONAIS : Qualquer Valor 

SALDO MÍNIMO : Qualquer Valor 

RESGATE MÍNIMO : Qualquer Valor 

LIQUIDEZ : Diária 

CARÊNCIA : Não 

TRIBUTAÇÃO : Não há, por ser patrimônio de 
autarquia pública. 
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2.6 FIC AMAZÔNIA PERSONALIZADO RF LP 

 

O Fundo de Investimento analisado é composto em títulos públicos e operações 

compromissadas em títulos públicos, modalidade de aplicação que permite o recebimento 

de até 30% (oitenta por cento) do patrimônio líquido do RPPS, nos termos do artigo 7°, 

inciso IV, combinado com artigo 13°, da Resolução CMN 3.922/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES : 
FIC AMAZÔNIA 

PERSONALIZADO RF LP 
 

CNPJ : 08.070.814/0001-04 

CATEGORIA CVM : RENDA FIXA 

CATEGORIA ANBID : RENDA FIXA 

DATA DE INÍCIO : 06/08/2007 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,5% a.a. 

APLICAÇÃO INICIAL :  R$ 10.000,00 

APLICAÇÕES ADICIONAIS : R$ 1.000,00 

SALDO MÍNIMO : R$ 1.000,00 

RESGATE MÍNIMO : R$ 1.000,00 

LIQUIDEZ : Diária 

CARÊNCIA : Não 

TRIBUTAÇÃO : Não há, por ser patrimônio de 
autarquia pública. 
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2.7 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 

 

O Fundo de Investimento analisado é composto exclusivamente de títulos públicos9 e 

operações compromissadas10 em títulos públicos, modalidade de aplicação que permite o 

recebimento de até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do RPPS, nos termos do 

artigo 7°, inciso I, letra “b”, da Resolução CMN 3.922/2010, porém, com a limitação em 

operações compromissadas de 15% do patrimônio do fundo de investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
Títulos Públicos: A emissão de título público pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a 

captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação saúde e infraestrutura. 
 
10

 Operações Compromissadas: São aquelas constituídas por uma compra com compromisso de revenda e uma 
venda com compromisso de recompra, tanto para títulos públicos e privados.  
 

INFORMAÇÕES : CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 
TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 

CNPJ : 11.060.913/0001-10 

CATEGORIA CVM : Renda Fixa 

CATEGORIA ANBID : Renda Fixa 

DATA DE INÍCIO : 09/07/2010 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO : 0,2% ao ano 

APLICAÇÃO INICIAL : R$ 1.000,00 

APLICAÇÕES ADICIONAIS : Qualquer Valor 

SALDO MÍNIMO : Qualquer Valor 

RESGATE MÍNIMO : Qualquer Valor 

LIQUIDEZ : Diária 

CARÊNCIA : Não 

TRIBUTAÇÃO : Não há, por ser patrimônio de 
autarquia pública. 
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3 Informações da Carteira do SERRAPREV – Fundo Municipal de Previdência Social de 

TANGARÁ DA SERRA. 

 

Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do fundo municipal de previdência 

social, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos do fundo 

municipal de previdência social, para obtermos um melhor resultado sobre o 

comportamento das rentabilidades. 

 

Porém, em alguns casos, pode ocorrer uma a taxa de retorno diferente da taxa de 

rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela instituição financeira. Isso se deve 

a data do aporte financeiro ou simplesmente pela movimentação de depósito e resgate da 

aplicação durante os dias no mês analisado. 

 

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é 

necessário que o montante fique aplicado desde o início, até o último dia do mês. 

 

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, 

não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no ultimo dia do 

mês.  

 

Também a situação das economias nacional e internacional tem efeitos diretos nos 

rendimentos das aplicações, pois em mundo globalizado as causas e efeitos são sentidos por 

todos os países. 

  

Os valores apresentados neste relatório referem-se ao saldo final e a rentabilidade 

monetária alcançada em, contidas nos extratos enviados pelos respectivos entes e a taxa de 

retorno real da aplicação com data de 31/12/2012.   
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4 Carteira de Investimentos: 

 Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IMA B TP F 
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Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP 
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Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 

 

 

Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L 
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Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 

 

 

 

Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF 
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Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC PRATICO CP 

 

 

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI 
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BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI 

 

BB PREVINDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI 
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BB PREVINDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI 

 

 

5 Tabela de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos em 2012(%):   
  

 

 

 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

IMA-B 1,63 2,17 1,91 4,42 1,97 -0,49 2,88 1,80 1,43 3,79 0,53 1,92 26,86 

CAIXA FI BRASIL 
IMA B TPF 

1,67 2,26 1,78 4,33 1,82 -0,58 2,94 1,87 1,32 3,97 0,51 1,92 26,49 

BB PREV RF IMA-B 
TP FI 

1,56 2,11 1,82 4,2 1,92 -0,39 2,71 1,76 1,36 3,67 0,49 1,85 25,57 

IRF-M1 1,1 0,82 0,95 0,94 0,84 0,74 0,74 0,68 0,55 0,69 0,55 0,55 9,56 

CAIXA FI BRASIL 
IRF-M1 TP RF  

1,09 0,83 0,94 0,94 0,83 0,69 0,72 0,67 0,52 0,67 0,54 0,54 9,36 

CDI 0,88 0,74 0,82 0,69 0,73 0,63 0,67 0,68 0,53 0,60 0,54 0,53 8,40 

FIC AMAZÔNIA 
PERS RF LP 

0,76 0,64 0,75 0,60 0,60 0,51 0,46 0,52 0,41 0,47 0,42 0,43 6,78 

IMA-B 5 1,85 1,46 1,12 1,71 0,70 0,79 1,67 0,63 1,65 1,81 1,01 1,39 16,98 

CAIXA FI BRASIL 
IMA-B 5 TP RF LP 

1,83 1,44 1,08 1,76 0,70 0,76 1,55 0,65 1,60 1,76 0,97 1,34 16,58 

IRF-M 1,29 1,07 1,3 1,73 1,46 1,29 1,18 0,69 0,58 1,64 0,38 0,94 14,30 

BB PREV RF IRF-M 
TP FI 

1,30 1,04 1,16 1,76 1,49 1,29 1,13 0,67 0,60 1,63 0,38 0,94 14,24 



 
Excelência em Previdência 

Rua Barão de Melgaço, nº 3.988 – Centro Norte – Cuiabá/MT 
 CEP: 78005-300 - tel: (65) 3322-3400 

www.agendaassessoria.com.br 
 

 

17

 

6 Gráficos Comparativos da Rentabilidade dos Fundos de Investimento com seus 

respectivos Benchmark: 
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7 Rentabilidade da Carteira de Investimentos Acumulada em 2012: 
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8 - Projeção Financeira (Reavaliação Atuarial - 2012): 

 

 



 
Excelência em Previdência 

Rua Barão de Melgaço, nº 3.988 – Centro Norte – Cuiabá/MT 
 CEP: 78005-300 - tel: (65) 3322-3400 

www.agendaassessoria.com.br 
 

 

21

9 Gráfico da Rentabilidade da Carteira e Meta Atuarial (IPCA+6%) = 11,84%: 

 

 

 

11 Nota de Enquadramento das Aplicações Financeiras na Resolução do CMN:  
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12  Considerações Finais 
 

 
A Lei complementar n°. 101 de 04 de maio de 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, traz em 

seu artigo 43 § 1º a relação quanto às contas bancarias dos Regimes Próprios de Previdência 

Social:  

“Art. 43. As disponibilidades de caixa dos 

entes da federação serão depositadas 

conforme estabelece o § 3
o
 do art. 164 da 

Constituição.  

 

§ 1
o
 As disponibilidades de caixa dos regimes 

de previdência social, geral e próprio dos 

servidores públicos, ainda que vinculadas a 

fundos específicos a que se referem os arts. 

"249 e 250 da Constituição ficarão 

depositadas em conta separada das demais 

disponibilidades de cada ente e aplicadas nas 

condições de mercado, com observância dos 

"limites" e condições de proteção e prudência 

financeira.“. 

 

 

No mesmo sentido a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.183 de 19 de 

agosto de 2011, traz em seus artigos 4° e 5° a obrigatoriedade de CNPJ próprio:  

 

“Art.. 4º Todas as pessoas jurídicas 

domiciliadas no Brasil, inclusive as 

equiparadas, estão obrigadas a inscrever no 

CNPJ cada um de seus estabelecimentos 

localizados no Brasil ou no exterior, antes do 

início de suas atividades. 

 

Art. 5º São também obrigados a se inscrever 

no CNPJ: 

fundos públicos a que se refere o art. 71 da 

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; “ 
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Aplicando na prática estes pressupostos legais, se torna necessário conhecer bem seu perfil 

de investidor e levar em conta nas aplicações: o prazo, o objetivo, o risco, o conhecimento 

dos produtos e o “Asset Allocation” – locação de seus ativos. Neste sentido o investidor 

valoriza a informação, busca segurança, rentabilidade e diversificação. 

 

Conforme consta nas (Re) Avaliações Atuariais11 e nas Portarias MPS nº 402/08 e nº 403/08, 

a META ATUARIAL é a rentabilidade necessária que as reservas matemáticas deverão obter 

ao longo do tempo para compensar a taxa de juros que são utilizados para trazer a valor 

presente, os compromissos previdenciários futuros, de modo a poder compará-los com os 

recursos garantidores. O objetivo é avaliar a situação de equilíbrio, superávit ou déficit dos 

Planos de Benefícios.  

 

A Reavaliação Atuarial e a Política Anual de Investimentos do SERRAPREV realizados em 

2012, foram baseadas na expectativa de que no ano corrente, ocorra um aumento das 

reservas previdenciárias de benefício a conceder e benefício concedido. Então, as Reservas 

previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é 

estabelecida pelo Atuário12, no momento da realização do Cálculo Atuarial.  

                                                 

11
 (Re) Avaliação Atuarial - é documento elaborado pelo atuário responsável, no qual apresenta, de forma conclusiva, a   

situação atuarial do plano previdenciário, certifica ou não a adequação da base de dados e das hipóteses utilizadas na 
avaliação, faz recomendações e propõe medidas para a busca e manutenção do equilíbrio atuarial. 

12
 Atuário - Profissional técnico, com formação acadêmica, em ciências atuariais e legalmente habilitado para o exercício da 

profissão, conforme o art. 2º, inciso V da Portaria nº 403, de 10 de Dezembro de 2008.  
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A Portaria nº 403, 10 de dezembro de 2008, em seu art. 9º estabelece que as aplicações 

financeiras devam observar as hipóteses de uma taxa real de Juros de até 6% ao ano, ou 

seja, uma rentabilidade de 6% a.a., acrescido de um índice inflacionário oficial, que no caso o 

escolhido pela política anual de investimentos 2012 foi o IPCA – Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo. Sabe-se que no ano de 2012 o índice IPCA foi de 5,84%, portanto, neste 

caso a Meta Atuarial, encontrada foi de 11,84 % a.a.  

 

Assim, todas as medidas aplicadas pelo gestor do SERRAPREV, apresentaram uma taxa de 

retorno/rentabilidade de 19,07% a.a. 

 

 Isto fez o SERRAPREV finalizar o exercício de 2012, com valor total de R$ 11.623.792,30 

(onze milhões, seiscentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos) aplicados no mercado financeiro. E com a taxa de retorno de 19,07%a.a., 

representou uma rentabilidade de suas reservas previdenciárias de R$ 1.322.360,89 (um 

milhão, trezentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).  

 

Considerando que a Meta Atuarial estabelecida para 2012 foi de 11,84%, aconteceu, e 

superando as expectativas estabelecidas na política anual de investimentos aprovada pelo 

conselho curador do fundo municipal de previdência social, meta satisfatória que 

possibilitou um rendimento expressivo de seus recursos previdenciários. 

 

Os investimentos do SERRAPREV estão alocados em fundos de investimentos com base em 

Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas em Títulos Públicos Federais, de 

longo prazo que obtiveram rendimentos acima dos esperados no período. 
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Mesmo em um cenário de juros estáveis e historicamente baixos no Brasil à opção por este 

tipo de fundos de investimentos baseou-se na segurança e liquidez que trazem. 

 

O Comitê de Política Monetária (COPOM) entende que ocorreram mudanças estruturais 

significativas na economia brasileira, as quais determinaram recuo nas taxas de juros em 

geral e, em particular, na taxa neutra. A redução dos prêmios de risco, consequência direta 

do cumprimento da meta de inflação pelo oitavo ano consecutivo, da estabilidade 

macroeconômica e de avanços institucionais, favoreceu para o processo de redução dos 

juros, e, além disso, também, por mudanças na estrutura dos mercados financeiros e de 

capitais, pelo aprofundamento do mercado de crédito bem como pela geração de superávit 

primários consistentes com a manutenção de tendência decrescente para a relação entre 

dívida pública e PIB.   

 

Embora, em virtude dos próprios ciclos econômicos, reversões pontuais e temporárias 

possam ocorrer, para o Comitê, todas essas transformações caracterizam-se por elevado 

grau de perenidade e contribuem para que a economia brasileira hoje apresente sólidos 

indicadores de solvência e de liquidez.  

 

O que também têm contribuído para a redução das taxas de juros domésticas, inclusive da 

taxa neutra, o aumento na oferta de poupança externa e a redução no seu custo de 

captação, as quais, na avaliação do Comitê, em grande parte, são desenvolvimentos de 

caráter permanente. 
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Considerando o balanço de riscos para a inflação, a recuperação da atividade doméstica e a 

complexidade que envolve o ambiente internacional, a estabilidade das condições 

monetárias por um período de tempo suficientemente prolongado é a estratégia mais 

adequada para garantir a convergência da inflação para a meta, ainda que de forma não 

linear, entende o Comitê. 

 

A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

fechou o ano de 2012 em 5,84% conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A taxa ficou abaixo da registrada em 2011, quando houve uma alta de preços de 6,5%, e 

dentro da meta estabelecida pelo governo brasileiro, que varia entre 2,5% e 6,5%. O 

resultado, no entanto, ficou acima do centro da meta, que é 4,5%.  

 

A inflação brasileira de 2012 foi impulsionada especialmente pelo setor de gastos pessoais, 

que aumentaram 10,17%, e os preços de alimentos e bebidas que subiram 9,86%, além da 

educação que teve um crescimento significativo de 7,78%. 
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IPCA (12 MESES ACUMULADA) 6,21% 5,84% 5,24% 5,10% 4,98% 4,91% 5,19% 5,24% 5,28% 5,45% 5,53% 5,84%

IPCA (MENSAL) 0,56% 0,45% 0,21% 0,64% 0,36% 0,08% 0,43% 0,41% 0,57% 0,59% 0,60% 0,79%

IPCA (ACUMULADO NO ANO) 0,56% 1,01% 1,22% 1,87% 2,23% 2,32% 2,76% 3,18% 3,77% 4,38% 5,00% 5,84%

IPCA - 2012
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Após os primeiros meses de 2012, nos quais o indicador surpreendeu ao situar-se bastante 

abaixo do esperado – naquele momento reforçando a expectativa do Banco Central e de não 

poucos analistas na convergência a 4,5% – por conta de uma inflação de alimentos 

temporariamente comportada e da mudança de pesos de alguns itens responsáveis por 

pressões altistas no  início  do  ano,  o  IPCA  no  decorrer  dos  meses  seguintes logrou  

refletir os fundamentos e, alinhando-se ao nosso cenário, distanciou-se da meta e sustentou 

as expectativas de médio prazo em alto patamar.  

  

No que se refere à política fiscal, o Copom pondera que iniciativas recentes apontam o 

balanço do setor público se deslocando de uma posição de neutralidade para expansionista. 

Avalia também que, a geração de superávits primários compatíveis com as hipóteses de 

trabalho contempladas nas projeções de inflação, além de contribuir para arrefecer o 

descompasso entre as taxas de crescimento da demanda e da oferta, solidificará a tendência 

de redução da razão dívida pública sobre produto e a percepção positiva sobre o ambiente 

macroeconômico no médio e no longo prazo. 
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O Copom avalia que o cenário prospectivo para a inflação apresenta sinais favoráveis e 

reafirma sua visão de que a inflação acumulada em doze meses tende a se deslocar na 

direção da trajetória de metas, ainda que de forma não linear.  

 

O ciclo de cortes da Selic, iniciado em agosto de 2011, quando a taxa estava em 12,5% ao 

ano, teve sua última queda em outubro, quando foi anunciada diminuição dos juros de 7,5% 

para 7,25%. De acordo com o último Boletim Focus aponta juros de 7,25% até o final de 

2013. Ainda segundo o relatório, o governo só deve voltar a aumentar a Selic em meados de 

2014. 
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No Brasil, o crescimento projetado do PIB acumulado em quatro trimestres é de 1,0% para 

2012, e de 3,3% para o acumulado em quatro trimestres até o terceiro trimestre de 2013, 

segundo Relatório de Inflação (dezembro/2012). 

 

O PIB das principais economias segue crescendo a taxas heterogêneas, e as perspectivas 

para 2013 são de baixo crescimento para a economia global nas economias maduras, 

principalmente na Europa. 

 

Em relação às economias maduras, as políticas monetárias permanecem fortemente 

acomodatícias. De modo geral, nas economias emergentes, a política monetária apresenta 

viés expansionista, conjugando-se, em alguns casos, com outras ações anticíclicas. 

 

Por fim, diante da análise dos investimentos, foi verificado presente os seguintes itens na 

carteira: 

 

a) Enquadramento dos investimentos com base na Resolução CMN nº. 3.922/2010; 

b) Cumprimento da Portaria MPS nº. 519/2011; 

c) Rentabilidade e desempenho satisfatório; 

d) Diversificação de investimento. 

 

Assim, além de cumprir plenamente todos os relatórios gerenciais que são determinados 

pela Resolução nº. 3922/2010 do Conselho Monetário Nacional e Portaria nº. 519/2011 do 

Ministério da Previdência Social, o SERRAPREV realizou medidas possíveis e cabíveis para um 

excelente desempenho de sua carteira de investimentos, adquirindo aplicações financeiras, 
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seguras e rentáveis das instituições financeiras onde possuiu recursos aplicados, respeitando 

a legalidade, segurança, rentabilidade e liquidez, atentando-se a situação econômica 

nacional e mundial vigente no período. 

 

 É a análise, 

 

 

Keyla da Silva Souza Ayres 

Economista  

CORECON nº 1928 14ª Região/MT 
Agente Autônomo de Investimentos - CVM                                                                      


