
 

 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 maio 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; Srª Vera Lúcia Ferreira Camargo; Sr. 

Roberto Bueno e o senhor Osmar Giudice, presidente do Comitê. Presente também o Senhor 

Rafael Bordim, da empresa de Consultoria RiskOffice. 

Preliminarmente, o senhor gestor agradeceu a presença de todos, abrindo os trabalhos dando 

ciência aos pares do Comitê acerca da nova formatação estrutural do Comitê e alteração de 

membros colegiados. A Senhora Ana Lúcia Léo Vieira da Silva solicitou desligamento do 

Comitê de Investimentos, fasto lamentado, registrando–se a dedicação e empenho 

desempenhado pela Srª Ana Lúcia no exercício de suas atividades durante sua permanência. 

O Senhor gestor também deu ciência aos presentes acerca de sua certificação ANBIMA - 

CPA 20 obtida em 18/04/2015, tendo sido parabenizado pelos membros. 

Com a saída da Srª Ana Lúcia, foi designado em substituição o Senhor Roberto Bueno, CPA 10 

ANBIMA, o qual recebeu as boas vindas dos presentes. 

Com relação à nova formatação, o senhor gestor explicou que tendo em vista que os pares do 

Comitê integravam os Conselhos Administrativo e Fiscal, quando das novas eleições no 

primeiro semestre de 2016 para os conselhos, automaticamente o comitê de investimento 

seria esvaziado. A fim de evitar essa situação danosa à gestão do RPPS municipal, o Comitê de 

Investimento passa à autonomia, uma vez que os pares, doravante, serão servidores 

detentores de CPA 10 ANBIMA, independente de serem integrantes quer do Conselho 

Administrativo, quer do Conselho Fiscal. Nesse sentido, a Chefia do Executivo Municipal 

sancionou o Decreto nº4.108, de 27 de abril de 2014 que reestrutura o Comitê de 

Investimento, bem como a Portaria nº. 7.210 de mesma data, que nomeia os novos membros. 

Esta ação solidifica a gestão do RPPS, pois independente de quem venha a ser o responsável 

pela Unidade Gestora ou de quem venham a ser os membros dos Conselhos Administrativo e 

Fiscal, o Comitê segue independente, com 100% de seus membros certificados pela ANBIMA, 

CPA 10, fator inibidor de acidentes de percurso na gestão das reservas previdenciárias. Os 

membros do Comitê felicitaram mais esse passo na solidificação da instituição PIRAPREV. Os 

membros do Comitê também parabenizaram o Senhor Gestor pelo evento ocorrido em 

30/04/2015 no qual ocorreu o lançamento da Cartilha dos Direitos Previdenciários dos 

Servidores Públicos Municipais, do informativo bimestral ACONTECE e novo web site, três 

importantes veículos de comunicação que estreitam a questão previdenciária para com o 

funcionalismo municipal. Estas ações de governança eleva o PIRAPREV aos níveis considerados 

de excelência na gestão da questão previdenciária. 

O Senhor Gestor passou às mãos dos membros do Comitê de Investimentos o Boletim de 

Caixa de 30/04/2015, com os montantes creditados a título de rentabilidade aferida nos 

segmentos de renda fixa e de renda variável, Resenhas Macro e Microeconômicas, o 

Enquadramento dos Investimentos frente à Resolução do Conselho Monetário Nacional 

relativas ao mês de ABRIL de 2015 para apreciação dos pares, apresentando a SÍNTESE 

ECONÔMICA MENSAL- ABRIL 2015: 



Crescimento econômico decepciona nos EUA e China.  Internamente, o mercado de trabalho 

sofre com os efeitos da desaceleração da atividade. 

Nos EUA, o comitê de mercado aberto (FOMC) do Federal Reserve (FED) deixou em aberto o 

início do processo de normalização da política monetária.  

No 1º trimestre de 2015 a economia dos EUA cresceu apenas 0,2%, ficando abaixo da 

expectativa do mercado (1,0%) e da variação registrada no último trimestre (2,2%).  

Entre os destaques negativos, o consumo das famílias, principal componente do PIB, recuou de 

4,4% no 4º trimestre de 2014 para 1,9% nesta leitura e, os investimentos excluindo os 

estoques, passaram de alta de 4,5% para contração de 2,5% neste mesmo período.  

Parte desta fraqueza está associada ao frio intenso neste início do ano e à greve nos portos 

da costa oeste.  

Considerando isso, o FED manteve a taxa básica de juros entre zero e 0,25% ao ano, e avaliou 

que essa atividade fraca se deve a choques transitórios, o que não modifica a avaliação sobre 

a trajetória de recuperação moderada da economia.  

Vale notar que apesar desses dados para crescimento, o último dado de inflação mostrou um 

leve aumento no indicador de núcleo (exclui itens mais voláteis) de 1,7% para 1,8%.  

Há expectativa de que a economia deve se recuperar no segundo trimestre de 2015, 

propiciando o aumento de juros pelo FED no segundo semestre. 

Na Zona do Euro, a inflação segue em baixa e a confiança indica recuperação gradual da 

atividade. Em março, a inflação ficou estável em 0,0% na comparação com o mesmo mês do ano 

anterior, após recuar 0,1% em fevereiro e 0,3% em janeiro. O núcleo da inflação, que exclui os 

preços dos alimentos e energia, avançou 0,6% em março após alta de 0,7% em fevereiro na 

comparação anual. Os dados reais de atividade (indústria e vendas no varejo) novamente 

registraram surpresas positivas, e apesar do leve recuo do PMI composto em abril (de 54 

para 53,5 pontos), a expectativa de recuperação se mantém. A expectativa é que o PIB da 

Zona do Euro cresça 0,5% e 0,4% no 1º e 2º trimestre, respectivamente. Para o ano mantemos 

nossa projeção de crescimento de 1,6%. Com os bons indicadores de atividade, os rumores em 

relação ao término mais cedo do novo programa de compras de ativos pelo Banco Central 

Europeu (BCE) aumentaram, mas o presidente do BCE reafirmou a importância da continuidade 

do programa para a consolidação da recuperação e indicou que o programa de compras de 

ativos não será alterado. 

Na China, o crescimento do PIB do primeiro trimestre de 7% confirmou as expectativas do 

mercado de desaceleração da atividade no país. O PIB no 1º trimestre do ano foi de 7,0%, em 

linha com as expectativas, mas abaixo do crescimento de 7,3% observado durante o quarto 

trimestre do ano passado. Apesar do desempenho favorável da economia no primeiro 

trimestre, os dados de atividade março surpreenderam negativamente, gerando mais 

incerteza com relação ao grau de desaceleração no país. Diante dessa dinâmica, o governo tem 

adotado medidas para estimular a economia chinesa. O Banco Central (PBoC) reduziu em 

100p.b a taxa de depósito compulsório, com adição de liquidez estimada de aproximadamente 

RMB 1,3 trilhões, e relaxou as regras para compra de imóveis. Avaliações dão conta que o 

governo perseguirá a meta de crescimento de 7% em 2015, lançando mão de medidas de 

estímulo fiscal e monetário.  

No Japão, houve frustração com os dados de atividade no primeiro trimestre do ano, com o 

PMI da indústria passando para o terreno contracionista, e a inflação recuando acima do 

esperado. Diante deste cenário, o Banco Central Japonês (BoJ) postergou a meta de inflação 

de 2,0% de meados do ano fiscal de 2015 para o primeiro semestre do ano fiscal de 2016.Com 

isso, o BOJ ganha tempo para alcançar a meta de inflação, o que traz dúvidas com relação ao 

nosso cenário de um relaxamento monetário adicional em meados deste ano. 



Internamente, o Banco Central (BCB) elevou a taxa básica de juros de 12,75% para 13,25%.O 

comunicado, idêntico ao anterior, condicionou a próxima decisão de juros aos dados 

econômicos. Diante da expectativa de uma moderação na inflação nos próximos meses, de uma 

gradual melhoria das expectativas inflacionárias, de uma menor depreciação cambial e de uma 

moderação adicional da atividade, o BCB deverá encerrar o ciclo de aumento de juros com a 

elevação de 25p.b. na reunião de junho. No curto prazo, entretanto, a inflação no Brasil 

permanece pressionada. O IPCA-15 de abril registrou alta de 8,2% ante abril de 2014, 

mostrando deterioração na média dos núcleos de inflação, que acelerou de 6,8% para 7,1% 

entre março e abril. A expectativa é a de que a inflação encerre o ano com variação de 8%. 

Para 2016, a inflação deve ceder para 5,5%.Em termos de atividade, os dados mostraram que 

a desaceleração da economia se aprofundou e já afeta o mercado de trabalho. Em fevereiro a 

economia contraiu 3,2%, queda mais forte do que a apresentada em janeiro (-1,75%). Quando 

analisamos o mercado de trabalho, a taxa de desemprego em março alcançou o patamar de 

6,2%, número 1,1p.p. acima do registrado no mesmo período em 2014.  

No componente salário, o rendimento médio real recuou 3%, a maior variação negativa desde 

2004. No setor externo, o Banco Central do Brasil divulgou os dados do balanço de 

pagamentos com nova metodologia. Seguindo a metodologia adotada pelo FMI em seus cálculos 

de balanço de pagamentos, o saldo em transações correntes foi deficitário em US$ 5,7 

bilhões no mês de março. A expectativa é a de que o déficit em transações correntes ao longo 

de 2015 ceda para o patamar de 3,3% do PIB em virtude da recuperação no comércio externo, 

da moderação das rubricas de viagens internacionais e de remessa de lucros e dividendos.  

Em 12 meses, o déficit saltou para US$ 101,6 bilhões (4,5% do PIB). Finalmente, o setor 

publicou consolidado registrou superávit primário de R$239 milhões em março, acumulando 

superávit de R$19 bilhões no ano. Apesar do corte nos gastos do governo, a deterioração das 

receitas se mantém como um desafio para alcançar o superávit primário de 1,2%.  

Carteira de Investimentos 

Ocorreu em 15 de abril p.p., por parte da Caixa Econômica Federal, Lançamento do FI CAIXA 

Brasil IPCA XVI Renda Fixa Crédito Privado. ESTRATÉGIA: aproveitar as taxas mais 

elevadas das NTN-B para adquirir ativos de instituições financeiras com PRÊMIOS (taxas de 

retorno mais altas) acima desses papéis e da meta atuarial (IPCA+6%a.a.) 

VOLATILIDADE: Além de uma taxa maior que a das NTN-B, os ativos privados costumam ter 

volatilidade menor na marcação a mercado. 

ATIVOS: Os ativos foco do fundo são: Certificado de Depósito Bancário (CDB): título emitido 

por Instituições Financeiras; Letras Financeiras (LF): Também são títulos emitidos por 

instituições financeiras, mas com prazo de duração mínimo de 2 anos. 

BAIXO RISCO: A carteira terá apenas títulos de instituições financeiras consideradas pelas 

agências de rating internacionais como sendo de baixo risco. 

O Regulamento do Fundo permite somente a aquisição de títulos privados classificados como 

baixo risco de crédito. 

Para avaliar o risco de crédito, os investidores utilizam-se de notas (rating) emitidos por 

AGÊNCIAS DE RATING . 

Abaixo apresentamos as três maiores agências de risco globais: 

 
O rating emitido por elas leva em consideração: o histórico de atrasos; as garantias; o grupo 

econômico a que pertence o emissor e outros atributos dos títulos avaliados. 



No quadro abaixo apresentamos a escala de notas dessas agências e os emissores elegíveis 

para o fundo: 

 

 
Apresentamos abaixo uma simulação de rentabilidade bruta entre um fundo de crédito 

privado com remuneração atrelada ao IPCA em relação a uma NTN-B de mesmo vencimento, 

demonstrando assim o prêmio de retorno. 

  

 
 

No gráfico abaixo apresentamos a volatilidade (em 2014) de um fundo composto por ativos 

privados em relação a uma NTN-B com vencimento em 2018. 

 

 

Simulação realizada com emissores de baixo risco de 

crédito em 26/03/2015. As taxas são validas na data da 

cotação. Foram utilizadas as taxas da NTN-B com 

vencimento em 2018. 



 

O fundo possui os seguintes diferenciais: Tende a ter menor volatilidade que fundos 

compostos apenas por NTN-B; Prêmio/Spread de rentabilidade sobre a NTN-B de vencimento 

semelhante; Não há cupons semestrais, logo, não há risco de reinvestimento; Fundo com prazo 

de carência/vencimento mais curto (3 anos); Emissores dos ativos são de baixo risco de 

crédito; Os ativos adquiridos pelo fundo terão remuneração em IPCA, protegendo o passivo 

atuarial do RPPS. 

 
Resumo do produto 

 
 

Analisado o Regulamento do Fundo de Investimento e suas particularidades, a Política de 

Investimentos e o cruzamento do ativo versus passivo atuarial do IPSPMP PIRAPREV para o 

período objeto do investimento bem como a Resolução do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao enquadramento do produto o Senhor gestor apresentou a realocação estratégica dos ativos 

no segmento de renda fixa em Fundo de Investimento da CEF, com aplicação da importância 

de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais) no fundo de Investimento CAIXA 

BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 21.918.896/0001-62. 

Como já dissertado, o fundo recebedor deste aporte junto à CEF tem como estratégia 

aproveitar as taxas mais elevadas das NTN-B para adquirir ativos de instituições financeiras 

com prêmios (taxas de retorno mais altas) acima desses papéis e da meta atuarial IPCA 

+6%a.a., lembrando que a meta atuarial do IPSPM PPIRAPREV é de IPCA + 5,5%a.a. 

Além de uma taxa maior que a das NTN-B, os ativos privados costumam ter volatilidade menor 

na marcação a mercado. Os ativos foco do fundo são CDB e LF, sendo a carteira detentora de 

títulos de instituições financeiras consideradas pelas agências de rating internacionais como 

sendo de baixo risco de crédito. O Fundo possui os seguintes diferenciais: tende a ter menor 

volatilidade que fundos compostos apenas por NTN B; prêmio/spread de rentabilidade sobre a 

NTN B de vencimento semelhante; não há cupons semestrais, logo, não há risco de 

reinvestimento; fundo com prazo de carência/vencimento mais curto (3 anos); emissores dos 



ativos são de baixo risco de crédito e os ativos adquiridos pelo fundo terão remuneração em 

IPCA, protegendo o passivo atuarial do RPPS. A opção não altera o enquadramento perante a 

Política de Investimentos.  

Também ontem, 07/05/2015, no mesmo diapasão, a CEF comunicou o lançamento de dois novos 

fundos para RPPS: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 I Títulos Públicos Renda Fixa e 

Fundo de Investimento Caixa Brasil 2018 IV Títulos Públicos Renda Fixa que receberão 

aportes em um único dia, previsto para hoje, 08/05/2015. 

Os fundos terão como estratégia alocar em sua carteira um único ativo, que serão NTN-B com 

vencimento em 2016 e 2018 respectivamente, que atualmente oferecem retornos acima da 

meta, atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS (IPCA+6,00%aa). Dessa 

forma, os fundos terão 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. 

Salientamos que os fundos somente serão abertos se as taxas das NTN-B se mantiverem em 

patamar suficiente para que a rentabilidade do fundo supere IPCA+6% no período. 

Abaixo enfatizamos as características dos fundos que devem ser criteriosamente avaliadas 

pelos investidores: 

- Os fundos buscarão atingir a meta atuarial no período do investimento, porém haverá 

marcação a mercado e portanto, volatilidade; 

- O resgate somente poderá ser solicitado em 16/08/2016 e 16/08/2018 respectivamente; 

- Haverá amortização de cotas semestralmente, nos meses de Fevereiro e Agosto de acordo 

com o recebimento dos cupons de juros das NTN-B. Isso quer dizer que o fundo não tem risco 

de reinvestimento, já que o pagamento dos cupons será creditado na conta corrente dos RPPS. 

- Enquadramento 3922/10: Artigo 7º - Inciso I “b” – Até 100% do PL do RPPS 

Importante ressaltar que se trata de uma janela de oportunidade e que por esse motivo os 

fundos receberão aporte em um único dia , hoje, 08/05/2015 (abertura e fechamento no 

mesmo dia, é modus operandi destas modalidades de fundos de investimento). 

Após analisar o Regulamento, Política de Investimentos, cruzamento do ativo versus passivo 

atuarial do IPSPMP PIRAPREV para o período objeto do investimento e Resolução do Conselho 

Monetário Nacional quanto ao enquadramento do produto, decidiu-se por APLICAR a 

importância de R$ 345.073,12 (Trezentos e quarenta e cinco mil, setenta e três reais e doze 

centavos) no fundo de Investimento CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF, CNPJ 21.918.953/0001-

03 

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

histórico aceitável para o segmento 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 2018, que atualmente oferece retorno acima da meta, 

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

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 tratar-se de uma ótima janela de 

oportunidade de investimento para superar a meta atuarial, sem expor o patrimônio do RPPS a  

um nível elevado de risco. 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 dilatando paulatinamente 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 opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos 

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. O Senhor gestor passou a palavra ao Senhor Rafael 

Bordim, da empresa de consultoria RISKOFFICE, que iniciou sua explanação acerca dos 

cenários e análises de risco da carteira de investimentos do IPSPMP PIRAPREV, iniciando com 

Cenário Internacional:  

EUA 

Dados do mercado de trabalho americano no mês de março foram negativos, o que trouxe 

novamente à tona a possibilidade de postergação da elevação dos juros americanos. As 

projeções apontavam para uma criação de 245 mil novos postos de trabalho, porém foram 

criadas apenas 126 mil vagas. O desemprego ficou estável em 5,50%. 

 

 
 

O comitê de política monetária do Federal Reserve (FOMC) manteve as taxas de juros 

inalteradas, próximas de zero, e reconheceu a desaceleração do crescimento nesse inverno 

boreal, atribuída a "fatores temporários". "Embora o crescimento da produção e do emprego 

tenham caído no primeiro trimestre, o comitê continua prevendo (...) que a atividade 

econômica crescerá a um ritmo moderado", afirmou o comunicado do FOMC. 

 

 



 

EUA - TREASURY 

 

 
 

EUROPA 

Zona do euro confirma alta de 0,3% no PIB do 4T14 

Banco Central Europeu começou em março o programa de compra de bônus soberanos de 

países da zona do euro para estimular a economia (€ 60 bi mensais). A decisão histórica tem 

objetivo de combater a estagnação e a inflação extremamente baixa da região, que emergiu 

como um importante risco à recuperação econômica global. 

 

 
 

CHINA: Dados recentes mostram estagnação da economia chinesa 

As exportações da China caíram 15% em março na comparação com um ano antes, um choque 

diante da expectativa de alta de 12%. Por trás disso está o fortalecimento do Iuan, e o 

resultado aumenta as preocupações com o crescimento econômico do país e as expectativas 

de novo estímulo econômico. A China cresceu no ritmo mais lento em seis anos no início de 

2015, registrando alta de 7% do PIB no primeiro trimestre em termos anuais, contra 7,3% no 

quarto trimestre de 2014. O PMI da China, indicador de antecedente de atividade econômica 

divulgado na última semana, apontou contração em março. Registrou 49,2 pontos no mês, 

abaixo do limite de 50 pontos (entre contração e aceleração). 

 



Piora na projeção de crescimento do Brasil e EUA; Redução na projeção de inflação das 

economias avançadas para 2015; Desde a reunião, diversos dados econômicos divulgados 

sugeriram que a economia iniciou o ano de 2015 devagar. 

 

 
 

Membros do Fed expressaram algumas preocupações sobre a perspectiva econômica mesmo 

antes da recente série de indicadores. Isso inclui várias referências ao dólar forte, que tende 

a prejudicar as exportações ao elevar os custos dos bens americanos vendidos no exterior, ao 

mesmo tempo em que segura à inflação ao reduzir os custos dos bens importados pelos EUA. 

Economia Nacional – BRASIL - COPOM 

Copom eleva Selic em 0,50%, para 13,25% a.a. A decisão foi unânime, e em linha com o 

esperado pelo mercado. Foi a quinta alta seguida desde a reeleição de Dilma Rousseff, no fim 

de outubro. Com o reajuste, a Selic chega ao maior percentual desde janeiro de 2009, quando 

estava em 13,75% ao ano. O comunicado que acompanhou a decisão foi igual ao da reunião 

anterior, mantendo, portanto, as portas abertas tanto para uma nova alta de 0,50%, quanto 

para uma desaceleração para 0,25% na próxima reunião: ““ Avaliando o cenário 

macroeconômico e as perspectivas para a inflação, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a 

taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 13,25% ao ano, sem viés". No mercado, a avaliação, 

por ora, é dividida, onde alguns acreditam que o ciclo de alta chegou ao fim e outros ainda 

acreditam em novas altas. As discussões devem se concentrar, agora, entre uma redução para 

0,25% ou manutenção. O discurso oficial do BC continua sendo de que o IPCA vai para a meta 

de 4,5% no fim de 2016. 

TAXA PRÉ 

 



TAXA PRÉ 

 
 

 
 

INFLAÇÃO IMPLICITA 

 
IPCA - IPCA de mar/15 fica em 1,32%, acima ao 1,22% de fev./15. 

Este é o maior índice mensal desde fev./03, quando atingiu 1,57%, além de ser a taxa mais 

elevada para os meses de março desde 1995 (1,55%).  O índice acumulado de 2015 ficou em 

3,83%, maior taxa para um primeiro trimestre desde 2003, quando a alta foi de 5,13%. Nos 

últimos 12 meses, o índice foi para 8,13%, o mais elevado desde dez/03 (9,30%). Em mar/14, o 

IPCA ficou em 0,92%. 

Destaques:  

Energia Elétrica: +22,08% (impacto individual de 0,71% no IPCA do mês).   

Em função da entrada em vigor, a partir de 02/03, da revisão das tarifas aprovada pela 

ANEEL ocorreram aumentos extras, fora do reajuste anual, para cobrir custos das 



concessionárias com a compra de energia. Na mesma data, houve reajuste de 83,33% sobre o 

valor da bandeira tarifária vigente, a vermelha, passando de R$ 3,00 para R$ 5,50. Despesas 

com alimentação e bebidas subiram 1,17% e exerceram impacto de 0,29%. Juntos, o grupo dos 

alimentos e o da Habitação exerceram impacto de 1,08% (81,82% do IPCA do mês). 

Gasolina:+1,26%, ainda refletindo uma parte do aumento nas alíquotas do PIS/COFINS que 

entrou em vigor em 01/02. 

 
 

 

 
 

YIELDS  (dividendos) DE NTNB  

 

 
 

 



 

BOLSA 

Continuamos visualizando um cenário desfavorável para a renda variável em 2015. Nenhum 

indicador econômico sinaliza melhora para a bolsa, por exemplo, a projeção de crescimento do 

PIB brasileiro continua muito ruim e sendo revisada para “baixo” (focus do dia 30/04/2015 a 

projeção é de -1.18%), juros alto, inflação alta dentre outros. O consumo das famílias pode 

não crescer no mesmo ritmo apresentado nos últimos anos. Segundo PME (Pesquisa Mensal do 

Emprego - IBGE) O rendimento médio real habitual ficou em R$ 2,134.60 em março, o que 

representou recuo de 2,8% sobre fevereiro, quando era de R$ 2,196.76, e baixa de 3% na 

comparação com março 2014, quando estava em R$ 2,200.85. O risco de racionamento de água 

e de energia elétrica aumenta a cada dia (represas trabalhando em níveis baixíssimos e 

hidroelétricas trabalhando na capacidade máxima), risco que não parece estar sendo 

precificado no preço dos ativos. Em março de 2015, a produção industrial nacional recuou 

0,8% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal, após também mostrar queda em 

fevereiro último (-1,3%), em relação a março do ano anterior, a indústria recuou 3,5%, décima 

terceira taxa negativa consecutiva nessa comparação. 

 

 
 

 

 
 

 

 



Em 31/03, a taxa de câmbio alcançou 3,20, alta de 11,5% sobre fev./15. BC anunciou que não 

ofertará mais contratos de swaps cambiais a partir de abril, mas que continuará a renovar os 

contratos existentes. O dólar fechou em queda e se manteve ligeiramente abaixo de 3 reais, 

e encerrou a quarta semana seguida em baixa, diante de um cenário político local mais 

favorável e indicadores econômicos norte-americanos fracos.  

 

 
 

 

Finda a apresentação e tendo sido considerados respondidos todos os questionamentos 

efetuados, o Senhor Rafael despediu-se, agradecendo a atenção, no que o senhor gestor 

parabenizou-o pela esclarecedora palestra. Passou o senhor gestor 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 abril referentes à 

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

investimentos e alocação da carteira do IPSPMP PIRAPREV do mês de abril/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 08 de maio de 2015. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

  

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 


