
 

 Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 08h30min, nas dependências do 

IPSPMP – PIRAPREV, situado à Avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº. 105, Centro, nesta 

Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, realizou-se Reunião Ordinária do Comitê de 

Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV. Presentes: os membros Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria Nazaré 

Leite de Oliveira, Maria Lúcia Herdade Carvalho; Ana Lúcia Léo Vieira da Silva e Srª Vera 

Lúcia Ferreira Camargo; o senhor Osmar Giudice, atual presidente do Comitê.  

O Senhor gestor, preliminarmente, apresentou a ALM do IPSPMP PIRAPREV, apresentada 

pela empresa de Consultoria RiskOffice: 

 

O objetivo do estudo de ALM é identificar a alocação de ativos que apresenta melhor 

resultado através da mitigação dos riscos de liquidez dos planos.  

A metodologia consiste em combinações entre cenários simulados para as variáveis de 

mercado (SELIC, IBOVESPA, INPC, IPCA, IGP-M, IFM-I, etc.) e cenários simulados para os 

fluxos de caixa previdenciário. 

Considerando a alocação de ativos sugerida no estudo são apresentadas graficamente as 

projeções dos resultados de Saldo de caixa: recebe todo o valor excedente após o pagamento 

das obrigações do plano.  

O volume que deverá ser acumulado ao longo do tempo, decorrente do excedente de fluxo da 

carteira versus obrigações correntes.  

Deverá ser reinvestido ao longo do tempo, rebalanceando a carteira de acordo com o efetivo 

desenvolvimento e realização provenientes do ambiente econômico e do fluxo de caixa 

observado. 

Todas essas simulações representam os resultados projetados supondo que a carteira de 

investimentos seja aquela indicada pelo processo de otimização do ALM, que se encontra 

detalhada mais adiante neste estudo. 

A premissa de reinvestimento da liquidez é de 100% da SELIC, o que é conservador, 

considerando-se que o cenário é bastante baixo em relação aos níveis historicamente 

observados, e que, por haver uma geração consistente de caixa na carteira (saldo de caixa 

crescente), esse poderá ser reinvestido futuramente em títulos de prazo maior, ganhando-se 

um pouco mais de prêmio. 

Para elaboração do estudo de ALM, foram solicitados os seguintes dados: 

• Passivo : Fluxo do Passivo informado pelo Instituto. 

• Cenário Econômico: Relatório Focus com data base 19/12/2014 

• Ativo: Carteira de Investimentos e Limites de alocação por tipo de ativo e por 

segmento (conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.922/2010). 

 

Cenário Econômico 

Cenário Adotado 

O cenário econômico adotado para o estudo foi o cenário esperado com base nos dados 

públicos extraídos do Relatório FOCUS informado no site do Banco Central para os índices 

IPCA, INPC, IGP-M e SELIC até o ano de 2019. 

Tabela 



 
 

Carteira Estratégica 

A alocação estratégica é efetuada com base sobre o Patrimônio de Cobertura do Plano, ou 

seja, sobre o ativo total destinado para a cobertura das provisões matemáticas. Desta forma, 

será possível projetar e analisar o superávit ou déficit do plano, com uma alocação estratégica 

capaz melhorar as condições do plano. 

O Caixa recebe todo o valor excedente após o pagamento das obrigações referentes à parcela 

de Benefício Concedido. Os recursos são provenientes dos cupons semestrais dos títulos, do 

pagamento de principal de cada título, do rebalanceamento dos fundos de investimentos. 

Naturalmente que os recursos em Caixa devem ser reinvestidos quando do rebalanceamento 

da carteira e redefinição futura de sua alocação tática, não se mantendo necessariamente em 

Caixa. 

 
 

O Senhor gestor fez menção de que a alocação objetivo a exemplo do aumento de posição nos 

Fundos RF/Referenciado, de que as instituições financeiras criem produtos enquadrados 

nesse inciso da Resolução CMN 3922/2010, no que a empresa RiskOffice concordou com a 

inexistência de produtos para investimento nesse segmento o que impossibilitaria a adequação 

nesse momento.  Também em se tratando do segmento multimercado, onde o estudo aponta 

alocação objetivo zero posição, explicou o Senhor Gestor que o fundo de investimento 



classificado multimercado onde detemos investimento é de estratégia específica, a saber, 

juros e moedas, o que na atual conjuntura vem de encontro com as necessidades do IPSPMP 

PIRAPREV, uma vez que a ALM analisa o segmento sem especificidades, como um todo, 

diminuindo a exposição  à volatilidade do segmento multimercado. 

Passou o Senhor Gestor a apresentar Resenha Macro e Microeconômica e avaliação da 

carteira de investimentos: 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
 

Os fundos de investimento que compõe a certeira de investimento do IPSPMP-PIRAPREV 

foram analisados por categoria, resultando análises individuais por benchmark.  

 

 
 

 

 
 

Os fundos de investimento que compõe a certeira de investimento do IPSPMP-PIRAPREV 

foram analisados por categoria, resultando análises individuais por benchmark.  

Houve 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 e apresentaram a seguinte performance: 

 

 



 
 

 
 

 

À Consideração dos pares do Comitê. 

 



Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Presidente do Comitê para 

deliberação dos pares, os Membros do Comitê de Investimento no uso de suas atribuições 

legais que lhe são conferidas e, depois de avaliados os cenários econômicos e os relatórios de 

índices e mapas de controle dos investimentos; depois de acompanhada a evolução patrimonial 

e sua diversificação e avaliado o desempenho obtido pelas aplicações nos segmentos de Renda 

Fixa e Variável e a realocação estratégica dos ativos, bem como a alocação dos recursos 

advindos da contribuição patronal e dos servidores recebidos em março referentes à 

competência fevereiro/2015, por UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os 

investimentos e alocação da carteira do IPSPMP PIRAPREV do mês de fevereiro/2015. 

Nada mais havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada 

conforme, segue pelos presentes assinada. Piracaia, em 10 de março de 2015. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

  

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Ana Lúcia Léo Vieira da Silva 


