
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos 09 dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 08h30min, nas dependências do 

IPSPMP – PIRAPREV, sito 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 o Sr. Roberto Bueno e as Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, 

Srª. Maria Nazaré Leite de Oliveira, Maria Lúcia Herdade Carvalho; Srª Vera Lúcia Ferreira 

Camargo; e o senhor Osmar Giudice, presidente do Comitê. Constatada a existência legal de 

quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de todos e, abrindo os trabalhos, 

passou a explanar acerca do comportamento dos mercados financeiro e de capitais ocorridos 

durante o mês de fevereiro de 2017: Os mercados costumam apresentar um comportamento 

ciclo tímico: tendem a exagerar no otimismo e no pessimismo, amplificando e antecipando as 

informações de mercado. Muitas vezes, uma declaração precisa ou desastrosa pode animar ou 

enterrar as expectativas dos agentes econômicos e, consequentemente, os preços de mercado. 

Em nossa reunião anterior, discutimos o quanto o mercado já antecipava uma melhora dos 

fundamentos e discutíamos o fato de que a economia no Brasil ainda não dava sinais concretos de 

recuperação. No contexto externo, os planos de Donald Trump para a economia americana já 

comandavam os preços dos ativos, embora ainda não tivessem sido bem detalhados. Nesse 

contexto, o perigo é ser levado pelo comportamento de manada e se contaminar com o otimismo 

que parece querer se instalar. O espelho disso é ficar extremamente cético, esperando uma 

confirmação dos dados econômicos contemporâneos e perder o momento de rápida melhora de 

preço dos ativos, que, invariavelmente, reagem em antecipação aos dados. O cenário prevalente 

hoje é de uma melhora gradual na economia brasileira em um contexto de crescimento econômico 

consistente para Estados Unidos e China, e sem nenhum rompimento da ordem institucional com 

algum grave incidente geopolítico. Supomos que essa leitura benigna se deva, entre outras 

razões, a um contexto de alta liquidez e boas perspectivas de crescimento econômico no mundo, 

que diminuem o nível de alerta dos investidores. Do mês passado para cá, realmente as novas 

notícias confirmaram esse contexto favorável no Brasil, novo corte de juros de 0,75% no Brasil 

e a indicação no comunicado pós-reunião do Banco Central de que o ritmo de melhora nas 

condições financeiras pode ser ainda mais rápido. No exterior, Indicadores de crescimento na 

China consistentes e, nos EUA, confirmação de melhora de crescimento econômico e poucas 

surpresas com a perspectiva de altas de juros. O presidente dos Estados Unidos formalmente 

apontou para mais união e moderação em seu primeiro discurso ao congresso. No entanto, os 

planos de gastos adicionais de infraestrutura, que devem ser de 1 trilhão de dólares incluindo 

capital público e privado, os maiores gastos de defesa, o corte de impostos para corporações e o 

possível novo imposto de ajuste de fronteira – conjunto de medidas que, espera-se, confirmarão 

as boas perspectivas para a bolsa e trarão mais impulso para o dólar-não foram detalhados no 

discurso. O mercado reagiu de forma neutra, aguardando os detalhes, mas com razões para 

acreditar que o tom com o congresso foi de negociação e menos de disputa, o que aumenta as 

chances de um pacote positivo e aprovado pelos congressistas e diminui as chances de 

rompimentos e risco geopolítico. O mercado, em condições de alta liquidez, está exigindo pouco 

especificidade das políticas e, na ausência de informações detalhadas, tem acreditado que todas 

as decisões tomadas pelos dirigentes, dos EUA até a China, serão acertadas e consistentes. 

Pode-se falar em grandes números e grandes objetivos sem pormenorizá-los porque a economia 

global está indo bem e as taxas de juros estão baixas. Natural que seja assim, mas cabe ao 

gestor ter um critério mais exigente para sua avaliação dos riscos para tentar prever até onde a 

tendência pode ir. No mundo, vamos ter que continuar monitorando risco geopolítico e eleitoral,  

 

 



como a sequência de eleições na Europa, a política externa americana e a dualidade entre a 

economia planejada chinesa, que precisa crescer para dar suporte à continuidade política e à 

realidade de necessidade de rebalanceamento do crescimento do país em direção a mais 

consumo. No Brasil, o mesmo otimismo prevalece e há razões para acreditar que as informações 

novas do mês passado projetam a continuidade de melhora de indicadores econômicos para 

frente. Melhor ainda, pela perspectiva atual do mercado, qualquer fraqueza adicional na 

economia doméstica será interpretada como razão para aceleração do ritmo de cortes de juros, 

dando suporte às ações e aos títulos de renda fixa. Realmente, o que pode trazer risco é 

instabilidade política, que segue sendo chave para a leitura da probabilidade de reformas 

econômicas. Em suma, continuamos posicionados em ações e em prefixados no Brasil em 

patamares maiores que o histórico, pois a tendência continua a ser positiva. No entanto, como 

sempre, a verdade está nos detalhes e temos que ter um olhar atento para os sinais da economia 

e da política, tanto no Brasil quanto no mundo. Os detalhes podem fazer o mercado mudar de 

opinião. 

“Não são os grandes planos que dão certo; são os pequenos detalhes.” 
Stephen Kanitz, consultor de empresas e palestrante brasileiro. 

RENDA FIXA: Em fevereiro, tivemos novamente a diminuição das taxas projetadas de juros, 

com alguns vencimentos apontando para patamares abaixo de 10% a.a. devido à leitura que o 

Banco Central irá intensificar e acelerar o ritmo de corte. Dessa forma, tivemos outro mês 

positivo com os ativos indexados à inflação rendendo 448% do CDI enquanto os prefixados 

apresentaram rentabilidade de 234% do CDI. 

PERSPECTIVAS: Apesar de o mercado ter projetado nos preços um corte mais intenso na taxa 

básica de juros, acreditamos que ainda exista espaço para novos cortes, que podem levar a Selic 

abaixo de 9%a.a. este ano. No gráfico, vemos como foi a evolução da visão dos economistas de 

mercado em relação à Selic para o final de 2017. 

 

FOCUS- TAXA SELIC FINAL 2017 

 
 

 



Renda Variável: No mês de mês de fevereiro, o Ibovespa encerrou com alta de 3,08%. O índice 

retornou ao patamar de 66 mil pontos, encerrando o mês sendo negociado a 66.662 pontos. 

Os destaques no mês de fevereiro foram as ações da Bradespar-holding, que detém participação 

na VALE e na CPFL, com alta de 12,74%, e ações ligadas a infraestrutura, como CCR (+16,63%) e 

Rumo, com alta de 14,4%. As ações ligadas às mineradoras foram destaque por mais um mês e, 

agora, além do preço do minério e d os dados melhores da economia chinesa, o anúncio de 

reestruturação societária, beneficiou as ações ligadas a VALE. 

 

IBOVESPA 

 
 

Multimercados: Em fevereiro os fundos multimercados seguiram a tendência de valorização. O 

IFMM (índice que reflete o desempenho dos principais multimercados da indústria) apresentou 

um retorno de 174% do CDI. Os gestores que seguiram posicionados com uma carteira voltada a 

capturar ganhos no mercado local na parcela de prefixados, inflação e bolsa conseguiram atingir 

retornos expressivos. A parcela de fundos com posições globais teve mais um mês desafiador 

diante da manutenção das taxas de juros globais em patamares baixos. Já para os fundos Long 

Short houve uma dispersão maior de resultados. 

PERSPECTIVAS 

A maior parte dos gestores está trabalhando com um nível de corte de juros superior ao que 

está projetado no mercado porque observam a continuidade da piora nos indicadores de 

atividade associado ao ambiente de desinflação. 

 

 
 



 
 

Tendo os membros sido cientificados acerca do comportamento dos mercados, no período, 

passou o Senhor presidente do Comitê a estratificar a carteira de investimentos e os resultados 

aferidos frente à conjuntura econômica: 

 

 

 
 

Artigos Renda Fixa Resgate Saldo Anterior Aplicações Resgates Retorno R$  % a.m. %  a.a. Meta Atuarial Saldo Atual % Resolução

Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" 31.174.228,10R$     32.203.318,27R$    59,36% 100%

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) D+1 4.737.427,58R$       180.409,70R$                     3,81% 5,69% 0,79% 4.917.837,28R$      9,07%

CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 16/08/2018 402.587,84R$          11.186,26-R$          3.875,54R$                         0,96% 1,98% 0,79% 395.277,12R$          0,73%

CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 15/08/2024 1.224.173,00R$       34.036,83-R$          39.400,83R$                       3,22% 5,05% 0,79% 1.229.537,00R$      2,27%

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF D+0 48.706,56R$             45.223,09R$           615,37R$                             0,99% 2,27% 0,79% 94.545,02R$            0,17%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                              (Aporte) D+0 1.005.737,75R$       14.861,21R$                       1,48% 2,63% 0,79% 1.020.598,96R$      1,88%

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP D+0 1.080,37R$               15,96R$                               1,48% 2,63% 0,79% 1.096,33R$              0,00%

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP D+0 4.391.562,62R$       56.745,89R$                       1,29% 2,37% 0,79% 4.448.308,51R$      8,20%

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF D+0 2.288,13R$               87,56R$                               3,83% 5,74% 0,79% 2.375,69R$              0,00%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                               (C/C 02920-5) D+1 3.100.436,25R$       211.600,00-R$        42.470,86R$                       1,46% 2,60% 0,79% 2.931.307,11R$      5,40%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5                                   (TX ADM c/c 08870-6) D+1 501.036,98R$          36.600,00-R$          6.830,45R$                         1,46% 2,60% 0,79% 471.267,43R$          0,87%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                                            (C/C 02920-5) D+0 7.516.596,45R$       149.300,72R$                     1,99% 4,28% 0,79% 7.665.897,17R$      14,13%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                  (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-4) D+0 612.825,00R$          12.172,43R$                       1,99% 4,28% 0,79% 624.997,43R$          1,15%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                              (APORTE C/C 08872-2) D+0 1.770.775,79R$       35.172,55R$                       1,99% 4,28% 0,79% 1.805.948,34R$      3,33%

ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI                 (PARCELAMENTO C/C 08873-0) D+0 208.374,98R$          14.659,36R$           4.187,66R$                         1,99% 4,28% 0,79% 227.222,00R$          0,42%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA D+4 3.082.637,28R$       2.784.083,69R$     138.712,74R$                     3,74% 5,50% 0,79% 6.005.433,71R$      11,07%

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA                                                                   (Aporte) D+4 -R$                         353.315,82R$         8.353,35R$                         3,74% 5,50% 0,79% 361.669,17R$          0,67%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP D+1 2.391.515,30R$       2.454.480,79-R$     62.965,49R$                       3,85% 5,79% 0,79% 0,00-R$                      0,00%

SANTANDER FIC FI IMA B INSTITUCIONAL RF LP                                 (APORTE) D+1 176.466,22R$          181.111,05-R$        4.644,83R$                         3,85% 5,79% 0,79% 0,00R$                      0,00%

Artigo 7º, Inciso III Alínea "A" 37.312,40R$            38.721,42R$            0,07% 80%

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) D+0 37.312,40R$             1.409,02R$                         3,78% 5,74% 0,79% 38.721,42R$            0,07%

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A  - 13.707.127,27 13.876.055,97R$    25,58% 30%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA D+1 9.807.030,71 250.532,03R$                     2,55% 4,73% 0,79% 10.057.562,74R$    18,54%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III  (20101-4) 3.900.096,56 110.806,25-R$        29.202,92R$                       0,76% 1,70% 0,79% 3.818.493,23R$      7,04%

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B  - 550.801,19R$          555.986,56R$          1,02% 5% CC  VI

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO 14/04/2018 550.801,19R$           R$                         5.185,37 0,94% 1,88% 0,79% 555.986,56R$          1,02%

Artigos  Renda Variável

Artigo 8º,  Inciso I 641.347,74R$          663.765,72R$          1,22% 30%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO D+5 641.347,74R$          22.417,98R$                       3,50% 11,01% 0,79% 663.765,72R$          1,22%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I D+4 20.548,77R$             712,94R$                             3,47% 0,65% 0,79% 21.261,71R$            0,04%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA) 15/09/2017 1.374.939,23R$        R$                       61.022,03 4,44% 8,94% 0,79% 1.435.961,26R$      2,65%

ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI D+4 1.756.794,23R$        R$                       66.028,24 3,76% 12,57% 0,79% 1.822.822,47R$      3,36%

Artigo 8º, Inciso IV -Fundos Multimercados 2.420.199,10R$       2.630.673,40R$      4,85% 5%

ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI D+1 2.111.013,98R$        R$        182.500,00  R$                       24.686,56 1,10% 2,18% 0,79% 2.318.200,54R$      4,27%

SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO D+1 309.185,12R$                     3.287,74R$                                        1,06% 2,38% 0,79% 312.472,86 0,58%

Banco Votorantin

975.773,66R$          999.409,43R$          

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) 14/08/2019 975.773,66R$          23.635,77R$                       2,4223% 4,8423% 0,79% 999.409,43R$          1,84%

52.659.071,69R$     1.248.943,74R$                 4,4787% 54.247.976,21R$    

1.047.152,48R$                 46.674.082,22R$    

201.791,26R$                     7.573.893,99R$      

11,74%

0,00%

1,88%

30% cc Todos os artigos

6,05%

Total bruto positivo

RENDA FIXA  

RENDA VARIÁVEL 

86,04%

13,96%

Enquadramento Res. CMN nº 3.922/2010 e 4.392/2014 -   Data Base 24 de FEVEREIRO de 2017.

3.152.282,23R$       

 Artigo 8º, Inciso V - Fundo de Investimento em Participações

15%

Artigo 8º, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários

 Artigo 8º, Inciso III - Fundos de Ações 

100,00%

0,00% 5%

3.280.045,44R$      

19,03%

1,84% 5%

1.047.152,48R$     

1.047.152,48R$     

1.248.943,74R$     

-R$                       

1.248.943,74R$     

Caixa Econômica Federal 1.971,27R$        Obs.

Banco Itaú c/c 02920-5 11.915,06R$      O valor de R$45.223,09 refere-se a pagto cupom Caixa 2018 e 2024, aplicado no IRFM 1 da Caixa

Banco itaú c/c 08870-6 5.017,00R$        O valor de R$ 110.806,25 refere-se a pagto cupom BB IPCA III, aplicado no Safra IMA FICFI

Banco itaú c/c 08871-4 128,00R$           

BB c.c 20.100-6 412,66R$           

BB c.c. 23.100-2 22,69R$             

BB c.c 21.100-1 354,62R$           

-R$                 

Total em conta corrente 23.941,53R$      

Disponibilidade de caixa

Total Bruto:

Variação (-)

Valor Líquido

Informações relevantes

Renda Variável Líquido: 201.791,26R$                                                                                                                   

Renda Variável ( - )

Renda Fixa ( + )

Renda Fixa ( - )

Renda Variável ( + ) 201.791,26R$                                                                                                                   

Renda Fixa Líquido
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Fevereiro 2017 

 

 
 



 
 

Com a tendência de redução dos juros e também os desafios políticos e econômicos à frente, o 

importante é manter a calibragem da carteira. 

Findas as ponderações feitas pelo senhor presidente, o mesmo indagou se restava ou se havia 

alguma dúvida no que não houve questionamento.  

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 analisados os produtos de investimento, por UNANIMIDADE referendam as 

diretrizes para os investimentos do mês de Fevereiro de 2017. Nada mais havendo a tratar por 

hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 09 e março de 2017. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 


