
 

 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 abril 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.  

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

carteira de investimentos: 

 

Inflação 

O IPCA de março acelerou em relação ao último IPCA-15 (1,24%) para 1,32%, dentro do 

intervalo previsto pelo mercado (1,20% a 1,45%). Nas primeiras três divulgações do ano, a 

inflação acumulada foi de 3,83%.  

Essa é a maior variação trimestral desde 2003.  

Por sua vez, em 12 meses, a inflação ficou em 8,13%, ante a 7,70% em fevereiro.  

O fato marcante da inflação no início de 2015 tem sido o comportamento dos itens 

administrados, que já subiram 8,45% no período (energia elétrica, ônibus urbano e 

intermunicipal, gasolina, etc.). Vale ressaltar que essa será a dinâmica da inflação em 2015, 

com forte elevação dos preços administrados (alta de 2 dígitos). 

Entre grupos, as variações previstas: os alimentos com alta disseminada; a habitação 

influenciada pelas tarifas de energia elétrica; os vestuários reverteram o movimento sazonal 

favorável do período anterior; os transportes desaceleraram com a menor alta dos 

combustíveis, além da deflação das passagens aéreas; e a comunicação foi influenciada pela 

queda das tarifas de telefone fixo. Por itens, a maior contribuição para a alta inflação em 

março foi da energia elétrica (0,71 p.p.) e a menor das passagens aéreas (-0,07 p.p.). 

Em suma, o IPCA de março confirmou uma inflação trimestral muito além das expectativas do 

mercado no início do ano.  

As expectativas de inflação para 2015 continuam se elevando, baseadas fundamentalmente na 

revisão das projeções dos itens administrados (atualmente em 13%).  

Para os meses seguintes, a inflação mensal será menor devido a ausência de  alguns reajustes 

ocorridos no primeiro trimestre, além do menor  impacto sazonal de determinados itens . 

 

Bolsa de Valores 

A Bolsa de Valores brasileira encerrou o mês de Março com uma queda de -0,84%, aos 51.150 

pontos.  

Parece uma pequena oscilação, porém a volatilidade ao longo do mês não foi desprezível.  

O Ibovespa chegou a atingir a mínima de 47.904 pontos, recuperando-se para a máxima de 

52.308, no dia 25/03, uma oscilação de mais de 9% entre a mínima e a máxima. registrou, em 

março, queda de 0,8%, após a forte alta apresentada no mês de fevereiro (+10%).  

O Ibovespa, principal indicador do mercado acionário brasileiro, encerrou o período aos 

51.150 pontos.  

No ano, a bolsa doméstica acumula agora valorização de 2,3%, ao passo que, em doze meses, o 

desempenho é de 1,50%.  



Os setores que tiveram a performance mais positiva no mês foram: papel e celulose, 

agronegócio, siderurgia e serviços financeiros.  

Do lado negativo, estão: mineração, transporte e logística e bancos.  

O desempenho da Bolsa Brasileira foi negativo nas primeiras duas semanas do mês.  

A decisão do Senado de devolver a Medida Provisória que promovia a recomposição de parte 

das desonerações de impostos, colocando em risco o ajuste fiscal conduzido pelo Ministro da 

Fazenda, Joaquim Levy, acabou prejudicando o desempenho dos ativos domésticos, ao 

reforçar as dificuldades da condução da agenda do ajuste fiscal mesmo junto à base aliada do 

Governo.  
Assim, ao longo de Março, sinais de dificuldade na condução da agenda política doméstica, na 

esteira das investigações da Operação Lava-Jato e protestos de rua, tornaram-se mais 

evidentes. Posteriormente, o índice acabou recuperando-se, seguindo a maior parte dos 

mercados emergentes, após a divulgação da Ata da última reunião do Federal Reserve (Banco 

Central Norte-Americano), que revisou para baixo as perspectivas de inflação, desemprego e 

taxa de juros, o que levou parte dos analistas a postergar o início do aperto da política 

monetária americana. 

 

Juros 

A s taxas de juros domésticas registraram importante viés de alta ao longo do mês de Março.  

Durante todo o mês, as taxas de juros futuros mostraram-se bastante sensíveis ao 

movimento do câmbio no Brasil.  

A valorização do Dólar ante o Real foi acompanhada por deslocamentos da curva de juros ao 

longo de toda sua estrutura, diante da hipótese assumida pelos traders (pessoa ou instituição 

que compra ou vende determinado ativo) de que a desvalorização cambial e o seu repasse para 

os preços (conhecido como pass through) levaria o Copom a seguir no ciclo de alta da taxa 

Selic – crença em parte desafiada pelo Relatório Trimestral de Inflação divulgado ao final de 

março, no qual o BC (Banco Central) procurou convencer os analistas de que o repasse cambial 

perdeu força e pouco impactou as projeções para 2016.  

O movimento de elevação das taxas, a despeito de ter deslocado toda a estrutura, mostrou-

se mais intenso na ponta longa da curva, fruto possivelmente de uma maior percepção de risco 

dos investidores diante das ameaças à condução do ajuste fiscal.  
Entre os contratos futuros de juros mais negociados na BM&F, o contrato com vencimento em 

janeiro de 2016 encerrou o último dia do mês de março com taxa de 13,50% (de 13,04% do 

mês anterior); o vencimento janeiro/2017 projetava 13,39% (de 12,76%); e o vencimento 

janeiro/2021 encerrou com taxa de 12,97% (de 12,22%, no último dia do mês anterior). 

 

Câmbio 

O Real deu continuidade, durante o mês de Março, ao movimento de desvalorização já 

verificado em Fevereiro, porém de forma ainda mais intensa.  

A moeda brasileira fechou o período cotada a R$3,21, com perdas de -11,5%, maior queda 

desde os -16,8% de setembro de 2011. No ano, as perdas somam -20,7% e, em doze meses, -

41,8%. 

Alguns fatores internos ajudaram a sustentar as fortes pressões no câmbio doméstico, em 

meio a um cenário de fortalecimento global do Dólar (em março, o Dólar valorizou-se 1,2% 

ante uma cesta de moedas de países emergentes).  

No início do mês, a menor oferta de swaps cambiais por parte do Banco Central e, mais tarde, 

a confirmação de que as chamadas “rações diárias” encerrariam ao final de Março deram 

combustível para uma maior pressão sobre o Real.  



Ao longo do mês, declarações de membros do governo e o próprio Relatório de Inflação do BC, 

divulgado ao final do mês, mostraram baixa propensão dos policy makers (responsáveis pelas 

políticas econômicas) em manter a taxa de câmbio artificialmente valorizada.  

Aliado a isso, a piora do cenário político, colocando em risco a continuidade e a efetivação das 

medidas de ajuste fiscal e, em última análise, aumentando as chances de rebaixamento do 

rating soberano, acabaram contribuindo para o movimento.  

Assim, a moeda atingiu o pico de R$3,30 em meados do mês, sendo que, após a confirmação da 

nota soberana pela Standard & Poor’s, com manutenção de perspectiva estável, o câmbio 

mostrou certa descompressão, fechando o mês mais próximo de R$3,20.  
 
IRF-M 

 

No mês de março de 2015, a estrutura a termo de taxa de juros apresentou um movimento de 

alta, de forma mais intensa nos vértices mais longos.  

O índice IRF-M obteve um retorno negativo de 0,03% no mês e 10,76% em 12 meses. 

Em relação ao índice de referência de curto prazo (CDI), o retorno, no ano de 2015 e em 12 

meses, foram de 72,85% e 95,60%, respectivamente. 

Do lado doméstico, incertezas relacionadas ao cenário político e econômico deterioraram os 

ativos brasileiros fazendo com que o prêmio de risco da curva de juros aumentasse.  

A forte deterioração do Real, que chegou a ficar acima de R$ 3,30, trouxe uma preocupação 

adicional sobre o ciclo de alta de juros do Copom, juntamente com dados piores de inflação. 

Pelo lado externo, na primeira metade do mês, o mercado ficou preocupado com a mudança de 

postura do FED (Banco Central Norte-Americano) na condução da política monetária ao 

retirar a palavra “paciente” da Ata e sinalizar que o processo de normalização das taxas de 

juros estaria próximo e cada vez mais dependente de indicadores de atividade.  

No entanto, na segunda metade do mês, a divulgação desses indicadores ainda em níveis 

fracos levaram o mercado a postergar o início do aperto monetário, o que acabou favorecendo 

toda a curva de juros global com reflexos sobre a curva doméstica. 

Para o mês de abril, esperamos um melhor desempenho do índice IRF-M (acima do CDI) no 

mês, tendo em vista o nível alto das taxas (taxa de 13,16% aa, para um prazo médio de 537 

du).  

 
IRF-M 1 

O mercado de juros futuros de até 1 ano, no mês de Março, apresentou um novo movimento de 

alta nas projeções. A estrutura a termo subiu com a piora das expectativas de inflação, 

juntamente com a intensa depreciação cambial que levaram o mercado a projetar um maior 

aperto monetário por parte do Copom (Comitê de Política Monetária).  

Incertezas relacionadas ao cenário político e econômico deterioraram os ativos brasileiros. 

O índice IRF-M1 apresentou um retorno positivo no mês de 0,93%, abaixo do índice de 

referência da indústria de fundos (CDI), que rendeu 1,04%.  

A rentabilidade em 12 meses foi de 11,13%, equivalente a 98,93% do CDI. 

Para o mês de Abril, mesmo com indicadores ainda ruins de inflação, câmbio e dados fracos de 

atividade a serem divulgados , a melhora relativa dos indicadores de confiança da nossa 

economia podem baixar as projeções de juros de curto prazo, por isso, entendemos que o 

índice pode apresentar um retorno maior do que o CDI no mês.  

O retorno médio embutido nas taxas de juros dos títulos do IRF-M1 sinaliza uma 

oportunidade (taxa de 13,26% aa, para um prazo médio de 163 du).  
 

 



IMA-B 

E m março, a curva de juros reais elevou-se de forma mais relevante nos vértices mais curtos, 

embora o impacto maior tenha sido observado sobre os preços dos títulos mais longos.  

Estão associados a esse movimento, a elevação do Dólar e do risco país (CDS).  

Assim, o IMA-B 5 registrou ganho de 1,0294%, ao passo que o IMA-B 5+ (a parte mais longa 

do IMA-B) registrou perda de 1,0206%.  

O IMA-B Total encerrou o mês com um resultado negativo de 0,2836%. 

Para abril, esperamos recuperação nos preços dos ativos, com queda moderada nas taxas das 

NTN-B, principalmente no segmento longo. Incertezas quanto ao ritmo de recuperação da 

economia americana, acrescido da recente manutenção do rating do Brasil pela S&P, dão 

suporte a essa perspectiva. Renda Variável 

 

Os fatores regionais que mais afetaram os mercados foram: 

EUA – O S&P 500 fechou o mês com uma queda de –1,74%, aos 2.067,89 pontos.  

O FED (Banco Central do País) continua dando sinais de moderação na sinalização da provável 

alta de juros na economia americana.  

Essa estratégia seria no intuito de não gerar nenhum movimento precipitado dos investidores 

e também para aguardar os impactos da valorização do Dólar na pauta exportadora do país.  

O PIB americano subiu 2,4% em 2014, motivado pelo maior aquecimento do mercado de 

trabalho, que no ano passado gerou mais de 3 milhões de vagas na economia. 

 

Europa – A região ainda está digerindo o programa de injeção de liquidez monetária 

implementado pelo BCE (Banco Central Europeu).  

A questão da solvência da Grécia ainda preocupa os investidores e autoridades, uma vez que a 

sinalização do governo grego é de que o mesmo teria dificuldades de honrar seus 

compromissos de curto prazo sem um acordo de reescalonamento desses valores.  
 
China – Os sinais divulgados pela economia chinesa ainda são de desaceleração, principalmente 

aqueles oriundos da atividade industrial.  

O governo local já está lançando mão de novos estímulos fiscais e monetários desde o início do 

ano, como: isenção de impostos para empresas e investidores locais, além de flexibilização de 

regras para o setor imobiliário.  

O rumo da economia ainda afeta bastante o mercado de commodities, principalmente o 

minério de ferro, que continua sua trajetória de queda. 

 

Brasil – Permanecem as preocupações dos investidores com relação à desaceleração 

econômica e implementação das medidas fiscais propostas pelo Ministério da Fazenda.  

Um fator que ajudou os mercados foi a manutenção do rating soberano brasileiro, com 

perspectiva estável, promovida pela agência da S&P.  

Com as chuvas ocorridas em março, os receios em relação à crise hídrica arrefeceram, porém, 

ainda existem expectativas em relação ao mês de abril, último mês do período úmido.  

O dólar valorizou-se 11,46% em março em relação ao Real (Ptax de venda), ajudando as ações 

de empresas exportadoras.  



 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

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: 

 



 

O Senhor gestor apresentou a realocação estratégica dos ativos no segmento de renda fixa 

em Fundo de Investimento da CEF, a saber, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 

2024 IV TP RF, CNPJ 20.139.595/0001-78.  
Foi apresentada estratégia de investimento, regulamento e prospecto para análise. 

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato da 

perspectiva de rentabilidade aceitável do produto eleito para investimento, bem como 

composição da carteira do fundo. 

O fundo terá como estratégia alocar em sua carteira um único ativo, que será uma NTN-B com 

vencimento em 2024, que atualmente oferece retorno acima da meta, atuarial dos Regimes 

Próprios de Previdência Social (IPCA+6,00%aa).  

No caso do PIRAPREV, a meta é de IPCA + 5,5% a.a., o que aumenta a margem de retorno 

esperado. 

Dessa forma, o fundo terá como expectativa de rentabilidade líquida (já descontando os 

custos) superar a meta atuarial no período.  

Considerando que a NTN-B é um título público federal (considerado de baixo risco), 

entendemos ser uma ótima oportunidade de investimento para superar a meta atuarial, sem 

expor o patrimônio dos RPPS a um nível elevado de risco.  

O movimento estratégico e pontual levou em conta fatores como perspectiva de continuidade 

na elevação da SELIC durante o primeiro semestre do exercício de 2015, baixo crescimento 

do PIB e incertezas advindas do cenário internacional impele a gestão a buscar no mercado 

alternativas de investimento com retornos compatíveis com a meta atuarial estipulada na 

Política de Investimentos , a saber, IPCA + 5,5% a.a. 

O monitoramento dos cenários quanto às curvas de juros no tocante aos fundos IMAB 5 e 

IMAB 5+ vislumbram a necessidade de manutenção do patrimônio encurtando os prazos de 

vencimentos dos títulos públicos que compõe as carteiras. 

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos, estando a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL devidamente cadastrada e habilitada a receber os recursos do 

IPSPMP PIRAPREV. 

 

A operacionalização ocorreu da seguinte forma: 

 

1. Zeramos posição no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO 

DI, com resgate total da ordem de R$ 1.228.628,48 (Um milhão, duzentos e vinte e oito 

mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos); 

2. Zeramos Posição no Fundo de Investimento no ITAU INVESTMENT GRADE RF CRÉDITO 

PRIVADO FIC FI no montante de R$ 308.726,41.  

3. Do total resgatado, foram feitas as seguintes aplicações: 

 R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) foram investidos no novo fundo CAIXA 

BRASIL 2024 IV TP RF; 

 R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) restantes no FUNDO DE INVESTIMENTO 

CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF.  

4. Também foi reduzida posição em R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) do fundo CAIXA 

FI BRASIL IRFM 1 TP com ingresso no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 

IMA B 5 TP RF.   

5. Os recursos advindos da contribuição patronal e dos servidores foram alocados no Banco 

do Brasil no fundo de investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDkA 2 

TÍTULOS PÚBLICOS FI, CNPJ 13.322.205/0001-35.  



A opção por esta instituição financeira (Banco do Brasil) em detrimento das demais se motiva 

pelo fato do histórico de rentabilidade aceitável do produto ora eleito para investimento, bem 

como composição da carteira do fundo. 

Fatores como perspectiva de elevação da SELIC no exercício de 2015 expressa na última Ata 

da Reunião do COPOM, baixo crescimento do PIB e incertezas advindas do cenário 

internacional impele a gestão a buscar no mercado alternativas de investimento com retornos 

compatíveis com a meta atuarial estipulada na Política de Investimentos, a saber, IPCA + 5,5% 

a.a.  

O monitoramento dos cenários quanto às curvas de juros no tocante aos fundos IMAB 5 e 

IDkA IPCA 2A nos remetem nesse momento a dilatar de forma moderada os prazos de 

vencimentos dos títulos públicos que compõe nossa atual carteira. 

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. 

Mediante os cenários, a Gestão entende pela continuidade de monitoramento dos cenários 

sócio-político-econômico do portfólio de investimentos para que se vislumbre, dada a 

conjuntura, eventual janela de oportunidade de investimentos.  

 

 

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 março/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 abril 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 


