
 

 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 junho 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. Preliminarmente, o senhor 

gestor agradeceu a presença de todos, abrindo os trabalhos apresentando o BOLETIM 

FOCUS do BC, de 05/06/2015 explicando o comportamento dos índices no período analisado, 

em especial o comportamento do IPCA x Taxa Selic: 

 

 

 
 

Na sequência, o senhor gestor apresentou 02 vídeos disponibilizados pelo Valor Econômico, a 

saber, “PIB do 1º trimestre indica que recessão mal começou” (postado na data de 



02/06/2015) e “Cresce aposta em alta dos juros nos EUA” (postado em 05/06/2015). Após a 

apresentação, os membros discutiram profundamente os temas abordados pelas reportagens, 

concluindo que o processo de recuperação da economia brasileira é lento, turbulento e que os 

impactos políticos afetam adversamente o mercado financeiro, assim como fazem os 

movimentos internacionais. Passou o senhor gestor a seguinte abordagem: Por dentro do 

Cenário. Apesar de ter sido interrompida por conta de um feriado, a semana foi marcada pela 

divulgação de importantes indicadores que nos ajudam a entender não só o cenário atual da 

economia, como também o que está por vir. Fechando a safra de dados de confiança calculados 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi divulgado o indicador do setor de Serviços.  A queda 

de 22,1% na comparação interanual de maio representa uma moderação em relação aos dois 

meses anteriores, quando o recuo chegou a ser equivalente a 28,2%. Ainda que este índice 

possa ser interpretado como um sinal de que a queda será menos pronunciada daqui em diante, 

é importante ressaltar que todos os dados de confiança seguem em patamares historicamente 

baixos. Conforme esperado, a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) 

mostrou um aumento da taxa de desemprego em abril, que alcançou 8,0% após encerrar o ano 

de 2014 em 6,5% nos índices sem ajuste sazonal. No conjunto de dados também se 

destacaram aqueles relativos à venda de veículos e à produção industrial. Segundo a 

Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), houve uma queda 

de 1,4% na venda de veículos em maio na comparação mensal e de 27,5% quando comparado ao 

mesmo mês do ano anterior (série dessazonalizada para o dado mensal e sem ajuste sazonal 

para a comparação interanual).  O relatório mensal da produção industrial mostrou recuo de 

1,2% na margem em abril, o que foi ligeiramente melhor do que o esperado pelo mercado. No 

entanto, tendo em vista a retração dos diferentes setores industriais, bem como outros 

indicadores antecedentes e coincidentes decepcionantes, revisamos nossa projeção de 

Produto Interno Bruto (PIB) para 2015 de uma queda de 1,2% para 1,5%, e de uma expansão 

de 0,5% para 0,4% em 2016. O Banco Central do Brasil (BCB) decidiu, por unanimidade, 

aumentar a taxa Selic em 50 pontos base (pb) para 13,75% ao ano, em linha com o esperado 

pelo mercado. A manutenção do comunicado pode ser interpretada como um sinal de que o 

ciclo de alta ainda não alcançou seu fim e, por esta razão, acredita-se que ainda haverá um 

aumento de 25 pb na reunião de julho, com a taxa Selic alcançando 14,0% e permanecendo 

neste nível até o início de 2016. A divulgação da ata desta reunião e do Relatório de Inflação 

(RI) serão de suma importância para a manutenção ou reavaliação da nossa trajetória 

esperada para os juros. As taxas dos contratos futuros mais curtos, como os com vencimento 

em janeiro de 2016 e janeiro de 2017, subiram 22 e 34 pb, respectivamente. Na parte mais 

longa da curva as taxas também avançaram devido à alta da curva de juros dos títulos 

americanos (Treasuries), que reagiram à divulgação de dados mais fortes da economia norte 

americana. 

 
 

 

 



Em resumo, na ausência de maiores desenvolvimentos no cenário político, os dados 

decepcionantes e a decisão de política monetária se tornaram o centro das atenções. Com a 

deterioração da atividade, que deve alcançar seu pior momento no segundo trimestre, e a 

manutenção do ciclo contracionista na política monetária, cristaliza-se um cenário negativo 

para a atividade, porém sem alívio para a inflação no curto prazo. Após uma forte valorização 

do dólar na semana passada, a cotação da moeda americana recuou e encerrou a semana com 

uma queda de 0,89% a 3,151 R$/US$. A perspectiva da continuidade do ciclo de aperto 

monetário promovido pelo Banco Central Brasileiro (BCB) e a entrada de fluxo de recursos, 

principalmente das emissões de títulos no mercado internacional, contribuíram para este 

recuo. 

 
O Ibovespa fechou a semana praticamente no mesmo patamar da semana anterior.  O 

destaque mais relevante foi a emissão de títulos no exterior pela Petrobras, com bonds no 

valor de US$ 2,5 bilhões e yield (rendimento) de 8,45%, com vencimento de 100 anos.  Apesar 

de o valor ser pequeno para uma empresa no tamanho da Petrobras, a emissão tem um valor 

simbólico relevante – alguns analistas acham que a empresa emitiu títulos a um custo elevado, 

mas é fato que ela mostrou que existe mercado para suas emissões no exterior após o balanço 

de 2014. A taxa de desemprego dos Estados Unidos registrou leve alta em maio, passando de 

5,4% para 5,5%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (5) pelo Departamento do 

Trabalho do país. A pesquisa estimou em 8,7 milhões o número de desempregados no país, 

estável em relação ao mês anterior. Já o número de desempregados "entrantes" – aqueles que 

nunca trabalharam – cresceu em 103 mil em maio. No mês, foram criados 280 mil novos postos 

de trabalho, principalmente em serviços profissionais, lazer e serviços de saúde. O emprego 

no setor de mineração continuou a recuar. A alta no desemprego, apesar da criação de vagas, 

veio por conta da entrada de 397 mil pessoas no mercado de trabalho. Grupos. Entre os 

grandes grupos de trabalhadores, a pesquisa não apontou variações significativas nas taxas de 

desemprego na passagem de abril para maio. As taxas para homens e mulheres permaneceram, 

ambas, estáveis em 5%. Entre adolescentes, ficou em 17,9%. Entre os negros, o desemprego 

ficou em 10,2%, enquanto a taxa entre os brancos foi de 4,7%. A taxa entre asiáticos ficou 

em 4,1%, e entre hispânicos, em 6,7%.Exportações da China em maio caem 2,5% ante ano 

anterior. Queda foi menor que a esperada pelo mercado.  Importações caíram 17,6% no 

mesmo período. 

Da Reuters 

As exportações da China em maio caíram 2,5% em dólares na comparação com o ano anterior, 

uma queda menor do que a esperada pelo mercado, enquanto as importações tombaram 17,6%. 

Isso deixou o país com um superávit comercial de US$ 59,49 bilhões no mês, informou nesta 

segunda-feira a Administração Geral de Alfândega. Economistas consultados pela Reuters 

esperavam que as exportações em maio recuassem 5% ante o ano anterior, após uma 

surpreendente queda de 6,4% em abril, e projetavam que as importações caíssem 10,7%, 

contra recuo de 16,2% em abril.  

Taxa de juros doméstica impacta. 



A tendência de elevação da taxa de juros, “vai impedir segmentos importantes do comércio” 

como o setor de automóveis, móveis e eletrodomésticos e vestuário. “Depende de crédito [a 

compra desses itens]. Com o alívio na inflação, o consumidor vai conseguir recuperar um pouco 

o poder de compra, mas o crédito não vai permitir que assuma endividamentos para consumo 

de móveis, eletrodomésticos e automóveis”, analisou. “Se a Selic subir, os bancos vão elevar as 

taxas de juros”.  

O cenário do ponto de consumo de duráveis não é nada bom, mas pelo menos tem um alívio 

sensível. “A tendência daqui para frente é que essa situação pare de piorar”, concluiu. A CNC 

prevê uma queda de 0,4% no varejo neste ano, enquanto a queda, considerando também o 

setor de automóveis e material de construção pode chegar a 6%, o pior resultado em toda a 

série histórica do indicador, iniciada em 2004. Perdas da poupança em 2015 chegam a R$ 

32,28 bilhões em maio. 

Pelo quinto mês seguido, retiradas na caderneta superaram os depósitos. Apenas em maio, 

saída líquida foi de R$ 3,2 bilhões, informou o BC. As perdas da caderneta de poupança já 

somam R$ 32,28 bilhões em 2015, informou nesta sexta-feira (5) o Banco Central.  

Apenas em maio, houve saída líquida de recursos (retiradas menos depósitos) de R$ 3,2 

bilhões, o pior resultado para o mês dentro da série histórica do BC, que começa em 1995. Foi 

o quinto mês seguido em que as retiradas superaram os depósitos no país. Entretanto, a perda 

de maio foi a menor do ano: em abril, foi de R$ 5,85 bilhões e, em março, de R$ 11,43 bilhões 

– este o maior saque de recursos da poupança para todos os meses, considerando a série 

histórica do BC.  

Em maio, de acordo com o Banco Central, foram depositados R$ 153,23 bilhões nas 

cadernetas de poupança. Entretanto, as retiradas foram superiores: R$ 156,43 bilhões. Por 

isso a perda de R$ 3,2 bilhões no mês passado. No total, o volume de recursos aplicados na 

poupança ao final de maio era de R$ 648,77 bilhões, um pouco acima do registrado um mês 

antes (R$ 648,30 bilhões).  

No fim do ano passado, porém, o estoque de recursos era de R$ 662,7 bilhões. A evasão de 

valores da mais tradicional modalidade de investimentos do país acontece em um momento 

econômico difícil: de alta da inflação, dos juros, dos impostos e, também, do endividamento 

das famílias. Na quarta (3), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu 

subir os juros básicos da economia de 13,25% para 13,75% ao ano, um novo aumento de 0,50 

ponto percentual. Foi a sexta elevação consecutiva da taxa Selic, que atingiu o maior patamar 

desde agosto de 2006, ou seja, em quase nove anos – quando estava em 14,25% ao ano. A 

poupança tem perdido atratividade frente a outros investimentos. Isso ocorre porque o 

rendimento dos fundos de renda fixa sobe junto com a Selic. Já o rendimento das cadernetas, 

quando a taxa de juros está acima de 8,5%, está limitado em 6,17% ao ano mais a variação da 

Taxa Referencial (TR). Especialistas avaliam que, independentemente do rendimento, a 

caderneta de poupança ainda pode ser uma boa opção de investimento em alguns casos.  

Pode ser uma boa alternativa, por exemplo, para pequenos poupadores (com pouco dinheiro 

guardado), para pessoas que buscam aplicações de curto prazo (poucos meses) ou que 

procuram formar um "fundo de reserva" para emergências – uma vez que não há incidência do 

Imposto de Renda. Nos fundos de investimento, ou até mesmo no Tesouro Direto (programa 

do governo de compra de títulos públicos pela internet) há cobrança do imposto de renda e, na 

maior parte dos casos, de taxa de administração.  

Nos fundos de investimento e no Tesouro Direto, o IR incide com alíquota regressiva, ou seja, 

quanto mais tempo os recursos ficarem aplicados, menor é o valor da alíquota incidente no 

resgate. 

 



 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

A CEF efetuou o lançamento do Fundo de Investimento Caixa Brasil 2016 II Títulos Públicos 

Renda Fixa que recebeu aporte em um único dia, 21/05/2015. 

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

vencimento em 2016, que atualmente oferecem retornos acima da meta, atuarial dos Regimes 

Próprios de Previdência Social - RPPS (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 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 o fundo somente será aberto se as taxas das NTN-B se mantiverem em 

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

O fundo buscará 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; 

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 o 

fundo recebeu aporte em um único dia (21/05/2015). 

Foram analisados os parâmetros, regulamentos e termos de adesão do fundo, bem como a 

aderência ao ativo versus passivo do IPSPMP PIRAPREV que, de conformidade com os dados 

constantes da Avaliação Atuarial quanto ao passivo previdenciário foi tido e achado conforme. 

Finda a apresentação e tendo sido considerados respondidos todos os questionamentos 

efetuados, 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 maio/2015, por UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os investimentos 

e alocação da carteira do IPSPMP PIRAPREV do mês de maio/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 junho de 2015. 
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