Cuiabá-MT, 02 de Março de 2017.

Carta Econômica Mensal – Fevereiro 2017
Sinais de Recuperação Econômica...

As boas notícias sobre a inflação continuarão a ocorrer nos próximos meses. O IPCA de
janeiro de 2017, divulgado no início de fevereiro atingiu o valor de 0,38% que
representou a menor taxa para um mês de janeiro em 23 anos. O percentual
acumulado em 12 meses, com este valor, ficou em 5,35% aa. Abaixo uma figura que
demonstra este valor acumulado e sua trajetória recente:

A redução nos preços representa o primeiro sinal de alívio para a população após 2
anos de dura recessão e elevados índices de inflação. Em 2015 o IPCA atingiu 10,67% e,
em 2016, 6,29%.
As expectativas são de que o primeiro trimestre de 2017 o IPCA atinja 1,4% e, com esta
confirmação, o IPCA pode atingir o centro da meta, estipulado pelo CMN, que é de
4,5%, no acumulado de 12 meses a ser registrado em maio do corrente ano.
Esta queda do IPCA pode trazer outras boas notícias.
Embora o crescimento do PIB não deva ser retomado no curto-prazo, a queda da
inflação lhe dá algum fôlego e maiores perspectivas de crescimento ao longo do ano.
Como nossa política monetária é de meta de inflação, a queda do IPCA enseja maior
agressividade do COPOM na redução da Taxa SELIC Meta. Em sua segunda reunião de
2017 o COPOM promoveu outra redução de 0,75% trazendo esta taxa para 12,25%aa.
Veja o gráfico abaixo:

Em um quadro de recessivo, como o que nos últimos 2 anos, geram elevados níveis de
desemprego e, infelizmente, experiências semelhantes no Brasil e em outros países
nos revela que é um dos últimos itens a ser revertido em um processo de saída da
recessão.
Abaixo um quadro do desemprego considerando o ano de 2016 e que se mantem
neste início de 2017:

Entretanto, no quadro abaixo estão selecionados alguns sinais que podem contribuir
decisivamente para a recuperação econômica tão desejada e, com ela, a reinserção de
milhões de brasileiros ao mercado formal de trabalho:

Para os investimentos dos RPPSs estes dados e indicadores são muito positivos no
sentido de uma menor meta atuarial em 2017 e de que os títulos públicos federais
podem trazer bons retornos mesmo na carteira de fundos de investimentos.
Abaixo seguem tabelas com o retorno dos principais indicadores econômicos em que
os RPPSs têm seus investimentos indexados:

Ainda mantemos nossa recomendação de realocação das carteiras feitas
individualmente, quando solicitadas, tendo por base as seguintes premissas:
• Concentração de investimentos em fundos indexados ao IMA-B e IMA Geral;
• Concentração de Investimentos em títulos referenciados ao IRF-M TP RF e IRFM1 TP RF LP;
• Concentração dos investimentos em fundos com carteiras formadas
exclusivamente por títulos públicos federais;
• Aumento dos investimentos no segmento de renda variável;
• Se possível a redução de investimentos em fundos com exposição a créditos
privados;

• Não ultrapassar os limites permitidos no PAI (Politica Anual de Investimentos)
para o bom desempenho dos fundos de investimentos;

Por fim continuaremos acompanhando os cenários econômicos, mercado
interno e externo e político nos próximos meses;
Bons investimentos e até a próxima edição.
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