
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, 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; Vera Lúcia Ferreira Camargo; Sr. Roberto 

Bueno e o senhor Osmar Giudice, atual presidente do Comitê.  

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

carteira de investimentos: 

Os mercados financeiros ficaram mais calmos no mês de março, com a contribuição da política 

monetária mais dovish nos países desenvolvidos e diminuição dos temores em relação à China e 

aos preços de commodities. 

A expectativa de um processo de impeachment rápido e pouco traumático foi o catalisador de 

uma forte correção dos preços dos ativos. 

No mercado de juros, as taxas futuras caíram significativamente, com os prazos mais longos 

tendo uma performance ainda melhor. Menor preocupação com a China e política monetária 

mais frouxa, contribuíram para as moedas de países emergentes se valorizarem.  

No Brasil, a taxa de câmbio chegou a se apreciar nominalmente 12,2%. 

O mercado de crédito privado apresentou um fraco desempenho no mês de março. 

Praticamente não tivemos emissões de debêntures e percebemos um mercado líquido 

direcionando suas operações para ativos financeiros de curto e médio prazo. O Ibovespa 

encerrou o mês de com valorização de 16,97%, fechando o primeiro trimestre com uma alta de 

15,47% aos 55.055 pontos. As principais variações foram: SPX +6,60% (USD), Euro Stoxx 

+2,01% (EUR), Hong Kong Hang Seng +8,71% (HKD) e Nikkei +4,57% (JPY). 

Cenário Internacional 

A economia chinesa seguiu mostrando dados ruins de atividade no mês de março, com menor 

crescimento de produção industrial e vendas no varejo, mas o sentimento do mercado em 

relação a ela parece ter melhorado. 

Algumas medidas tomadas pelo governo chinês parecem ter surtido efeito em diminuir o ritmo 

de saída de capitais do país e em reduzir a velocidade de desaceleração da economia. O Banco 

do Povo da China reduziu juros, compulsórios e também tomou medidas administrativas para 

evitar uma maior saída de capitais. 

Os dados mais recentes ainda mostram atividade em desaceleração, porém a melhora no 

sentimento econômico já pôde ser vista no PMI de manufatura de março, que embora 

permaneçam na faixa de contração, já deixaram o pior para trás. As saídas de capitais 

também parecem ter diminuído consideravelmente de tamanho, devendo ter ficado próximas 

de zero em março. Um efeito disso que pôde ser visto foi a valorização do yuan diante das 

outras moedas, tendo apreciado mais de 1,5% no mês de março. 

A situação econômica chinesa ainda parece complicada, com uma transição para um modelo de 

crescimento menor e mais voltado aos serviços, o que ainda pode causar muito estresse nos 

mercados financeiros. No entanto, o momento atual parece ser de menor preocupação com a 

economia chinesa por parte dos participantes dos mercados, alimentando um maior apetite a 

ativos de maior risco, como moedas de países emergentes e commodities. 

Cenário Brasileiro 

 



O relatório de inflação do 1º trimestre de 2016 mostrou mudanças nas projeções do Banco 

Central. Mesmo com uma queda no PIB projetado para 2016 (de -1,9% para -3,6%, mais 

próximo das expectativas do mercado), as projeções para inflação subiram.  

No cenário de referência (que mantém a taxa de câmbio e os juros estáveis em R$/US$ 3,70 

e 14,25% durante todo o horizonte de projeção) a inflação esperada para o final de 2016 

subiu de 6,2% para 6,6% e para o final de 2017 de 4,8% para 4,9%.  

A inflação projetada para o primeiro trimestre de 2018 ficou em 4,5%, mas, dada as 

defasagens com que a política monetária atua, isso significa que o Banco Central não vê 

possibilidade de reduzir os juros no curto prazo sem comprometer a sua meta de inflação.  

Dessa forma, cortes de juros no curto prazo (como no próximo trimestre) foram descartados 

pelo mercado financeiro, mas ainda há apostas de que os juros podem cair no médio prazo, 

dada a surpresa para baixo nos dados mais recentes de inflação e atividade, além da 

apreciação cambial resultante do noticiário político.  

Comportamentos dos Mercados 

Os mercados financeiros ficaram mais calmos no mês de março, com a contribuição da política 

monetária mais dovish nos países desenvolvidos e diminuição dos temores em relação à China e 

aos preços de commodities.  

Os bancos centrais de países desenvolvidos confirmaram o tom dovish de suas declarações no 

mês de fevereiro, nas suas reuniões de março. O Banco Central Europeu (BCE) aumentou o 

ritmo de compras de títulos de € 60 bi para € 80 bi por mês, além de adicionar títulos 

privados nessas compras. O Banco do Japão (BOJ) manteve a taxa de juros negativa adotada 

em janeiro. Já o Federal Reserve dos EUA (Fed), não subiu a taxa de juros, utilizando como 

justificativa o cenário da economia mundial e dos mercados financeiros. Os gráficos de pontos 

sobre a trajetória de juros (dot plots) mostram a maioria dos membros do Fed acreditando 

em duas altas de juros de 25 bps em 2016, contra quatro altas na reunião de dezembro, 

reforçando o caráter dovish do comunicado.  

Os dados econômicos mundiais não mostraram mudanças drásticas, com crescimento 

econômico fraco nos principais países desenvolvidos sendo apenas um pouco maior, na margem 

nos Estados Unidos (mas nada que altere o cenário de política monetária). O índice S&P500 no 

mês de março teve uma valorização de 6,60%. 

Na China, dados econômicos vieram fracos (com menor crescimento de produção industrial e 

vendas no varejo), mas as medidas das autoridades para conter a desaceleração econômica 

(como cortes de compulsórios e juros) e a saída de capitais, parecem ter acalmado os ânimos 

dos mercados. A queda das reservas internacionais em março foi menor do que nos meses 

anteriores, o que também ajudou a diminuir as preocupações do mercado com a China, 

resultando até mesmo na apreciação cambial em relação ao dólar. 

Como efeito da menor preocupação com a China e política monetária mais frouxa, os preços de 

commodities subiram e as moedas de países emergentes se valorizaram. As bolsas também 

subiram ao redor do mundo. 

Os mercados financeiros brasileiros foram ajudados por esse quadro externo, mas também 

tiveram uma grande melhora nos seus preços devido a fatores internos. A atividade econômica 

ainda dá sinais de fraqueza e os resultados fiscais ainda seguem bastante deficitários. Porém, 

um noticiário político turbulento levou a uma perspectiva de mudança na política econômica no 

futuro próximo. Isso criou grande volatilidade nos preços de ativos brasileiros, com queda 

bem forte nos juros futuros, apreciação cambial considerável e alta nas ações. Os mercados 

de juros futuros já incorporam queda nas taxas de juros em 2016, porém a comunicação do 

Banco Central até agora (ata e comunicado do Copom, relatório de inflação) indica que essa 

queda não está nos planos das autoridades no curto prazo. A turbulência do noticiário político 

afetou o ministério da Fazenda, que deu menos ênfase nos seus últimos comunicados em 



reformas estruturais e anunciou uma nova queda na meta de superávit primário para 2016, 

para -1,6% do PIB, com a liberação de alguns gastos adicionais, em especial em investimentos. 

No mês de março o Ibovespa teve valorização de 16,97%, os juros curtos caíram por volta de 

85 bps e os longos por volta de 165 bps. O CDS do Brasil demonstrou melhora significativa, 

saindo de 459,65 bps para 365,74 bps. 

Crédito Privado 

Não muito diferente dos meses anteriores, o mercado de crédito privado apresentou um 

fraco desempenho no mês de março. Praticamente não tivemos emissões de debêntures e 

percebemos um mercado líquido direcionando suas operações para ativos financeiros de curto 

e médio prazo. A fraca atividade econômica e principalmente a indefinição política em função 

do processo de impeachment são os principais obstáculos para o aumento da confiança dos 

empresários e consequentemente a retomada dos investimentos. 

Juros Nominais e Reais 

Em março tivemos um forte movimento de valorização dos ativos de risco. Em âmbito global, 

os estímulos monetários que vem sendo postos em prática pelos principais bancos centrais do 

mundo dão suporte ao movimento de alta. A decisão do BCE de expandir o seu volume mensal 

de compras foi mais uma demonstração clara do viés monetário expansionista que vem sendo 

praticado. Destacamos também, os dados econômicos de curto prazo que continuam a apontar 

para um crescimento levemente mais fraco que as projeções, algo que não nos motiva a 

mudanças de cenário para o médio e longo prazo.  

No Brasil, o cenário político comandou o mercado. A expectativa de um processo de 

impeachment rápido e pouco traumático foi o catalisador de uma forte correção dos preços 

dos ativos. No mercado de juros, as taxas futuras caíram significativamente, com os prazos 

mais longos tendo uma performance ainda melhor. As taxas a termo para 02 anos cederam 85 

bps e para 05 anos 165 bps. O mercado passa a incorporar, agora, cortes na SELIC para 2016, 

cenário que compactuamos. Nossa expectativa é que o ciclo de afrouxamento monetário se 

inicie no terceiro trimestre, estendendo-se até o começo de 2017. No mercado de juros reais, 

o movimento de queda nas inclinações foi bastante pronunciado, contudo as taxas dos papeis 

mais curtos subiram significativamente. O movimento de queda nas inflações implícitas 

continuou em março e, em nossa opinião, é fruto do ambiente mais propenso ao risco e de uma 

melhoria no cenário prospectivo de inflação. Mantivemos posições aplicadas ao longo de todo o 

mês de março. Optamos por vértices mais curtos, com vencimentos em até 02 anos, por 

entendermos que o perfil de risco/retorno seria mais adequado às características dos 

produtos. Mantivemos, também, posições de arbitragem de curvatura que se beneficiaram do 

movimento de queda nas inclinações. Optamos por exercer nossa visão mais positiva dos 

mercados via pré-fixados em detrimento de juros reais por considerarmos que o prêmio de 

inflação embutido nesses papéis é elevado frente ao cenário levemente mais benigno de 

inflação para os próximos meses. Para abril, continuamos a carregar nossas posições pré-

fixadas, porém em menor exposição. Consideramos que o mercado se ajustou rapidamente ao 

cenário de impeachment e os prêmios de risco já se encontram em patamares adequados com 

relação ao nosso cenário base. As posições de arbitragem foram incrementadas e se 

beneficiarão de quedas na SELIC ao final de 2016. 

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: 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP                                                            20.101-4 176.074,66R$               0,41%

BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (TX ADM) 303.365,84R$               0,71%

BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (SOBRA CUSTEIO) 149.347,97R$               0,35%

BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (APORTE) 491.202,23R$               1,14%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI                                                         (SOBRA CUSTEIO ) 394.467,98R$               0,92%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI                                                   (PARCELAMENTO CONTRIB. ) 54.682,32R$                 0,13%
CAIXA FI  BRASIL 2016   II TP RF 2.154.128,00R$            5,02%
CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 373.819,44R$               0,87%
CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 1.101.364,00R$            2,57%

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 488.094,83R$               1,14%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                                   (Aporte) 830.259,06R$               1,93%
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP 7.584.098,41R$            17,67%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 3.966.620,64R$            9,24%

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF 54.504,06R$                 0,13%

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 915.628,51R$               2,13%

SANTANDER  FIC FI IMA-B 5 TP RF 870.731,19R$               2,03%

Artº 7º  Inciso III, Alínea A - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA
3.826.525,94R$            8,91% 80%

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) 65.604,76R$                 

BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) 3.760.921,18R$            8,76%

Artº 7º Inciso IV, Alínea A- Fundos Renda Fixa (Normal) 10.954.820,97R$          25,52% 30%

BB PREV RF TP IPCA III  (20101-4) 3.660.779,33R$            8,53%

ITAU REFERENCIADO DI FI    (KINEA) 0,00R$                          0,00%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 7.294.041,64R$            16,99%

Artº 7º Inciso VII, Alínea B  - 5% concomitante 

Fundo Crédito Privado com inciso VI

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO 501.817,31R$               1,17%

FI CAIXA BRASIL IPCA VIII REF CRED PRIV 1.506.168,00R$            3,51%

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ARTIGO 8º Inciso I - Fundos de Ações Referenciados 509.305,56R$               1,19%

ITAU FOF  RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO 509.305,56R$               1,19%

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 21.442,83R$                 0,05%

FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA) 1.236.043,78R$            2,88%

ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI 1.357.336,06R$            3,16%

Artigo 8º  Inciso IV -Fundos Multimercados 1.707.385,00R$            3,98% 5%

ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI 1.707.385,00R$            

VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I 485.553,58R$               

KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ) 911.458,06R$               

Total  42.926.246,23R$          

RENDA FIXA  36.697.721,36R$          

RENDA VARIÁVEL 6.228.524,87R$            

Valor Conta Corrente 17.773,05R$                         

Valor dos Fundos 42.926.246,23R$                 

Total Geral 42.944.019,28R$                 

14,51%

911.458,06R$               2,12% 5%

100,00%

85,49%

1,13% 5%

Artigo 8º  Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários

6,09% 15%

Artigo 8º   Inciso V - Fundo de Investimento em Participações 485.553,58R$               

30% concomitante COM TODOS OS INCISOS

Artigo 8º  Inciso III - Fundos de Ações 2.614.822,67R$            

ARTIGO 7º Inciso I, Alínea B - 

2.007.985,31R$            4,68%

Enquadramento Resolução CMN 3922/10Posição: 31/03/2016

19.908.389,14R$          46,38% 100%



 

A operacionalização ocorreu da seguinte forma: 

1. Houve amortização do Fundo de Investimento ITAU REFERENCIADO DI FI KINEA em 

15/03/16, com valor total da ordem de R$ 108.345,34 (cento e oito mil, trezentos e 

quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); 

2. Aplicando o valor total de R$ 108.345,34 (cento e oito mil, trezentos e quarenta e cinco 

reais e trinta e quatro centavos); no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL 

INFLATION 5.  

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

Itaú no fundo de investimento Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI,  

no valor de R$ 280.473,42 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e 

quarenta e dois centavos); 

4. Os recursos advindos da contribuição aporte no fundo Caixa Brasil Ima B 5 TP RF LP; no 

valor de R$ 74.807,75 (setenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e setenta e cinco 

centavos); 

5. Referente ao 1º parcelamento em 22/03 cujo valor arrecadado foi de R$ 4.899,49 

atualizado e quanto ao 2º parcelamento em 29/03 foi de R$ 7.808,66 atualizado, num 

total acumulado de R$ 12.708,15 aplicado em conta apartada no fundo BB Previdenciário 

Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos FI – CNPJ: 13.322.205/0001-35; devidamente 

arquivado em pasta própria e apresentado para apreciação dos membros.   

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 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/2016, por 

UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os investimentos por manutenção das 

carteiras do IPSPMP PIRAPREV. 

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 08 de abril de 2016. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 
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      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 


