
 

 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 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 : 

Destaques: o mês de maio foi marcado pela aprovação da admissibilidade do impeachment no 

Senado, que levou o vice-presidente Michel Temer a assumir a presidência interina. A equipe 

econômica de Michel Temer contou com nomes bem recebidos pelo mercado, que levou a uma 

melhora nos preços de ativos brasileiros na primeira metade do mês. 

Renda Fixa: o mercado de juros foi bastante volátil, ainda respondendo essencialmente a 

questões locais. As taxas de juros futuras fecharam o mês a níveis muito próximos a 12% e os 

juros reais abaixo de 6% a partir dos vencimentos intermediários. 

Moedas: O mercado de moedas foi intensamente influenciado pela expectativa de elevação de 

taxas de juros nos EUA. Houve alta generalizada do dólar (USD). A cesta de dólar global (DXY) 

subiu 3,02% no mês. O Real (BRL) perde 4,18%. 

Crédito: Em maio não tivemos volumes significativos de emissões de debêntures e observamos 

um ambiente um pouco mais favorável no mercado secundário. Movimentação de alguns 

investidores para compra de ativos corporativos, melhorando um pouco a liquidez em alguns 

nomes específicos. 

Bolsa: Após três meses consecutivos de alta, as ações brasileiras devolveram parte dos ganhos 

acumulados no ano. O Ibovespa encerrou o mês de maio com desvalorização de 10,09%, aos 

48.471 pontos. 

 

 
 

Cenário Internacional 

O tom dos discursos dos membros do Fomc (comitê de política monetária dos EUA) tem sido 

mais hawkish nas últimas semanas. Isso foi reforçado pela divulgação da ata do Fomc, que 

mostrou que os seus membros achavam que o mercado estava colocando probabilidade baixa 

demais de alta de juros nos próximos meses, e que isso deveria ser alterado.  

O discurso de Janet Yellen em maio também ajudou a consolidar a percepção de que deve haver 

uma alta de juros na metade do ano, quando ela disse que considerava adequada uma alta de 

juros “nos próximos meses”.  

Os dados econômicos de maio mostraram alguma recuperação no crescimento econômico, com 

vendas no varejo, produção industrial e consumo das famílias vindo acima do esperado. O 

mercado estava reagindo a isso com fortalecimento do dólar.  

Entretanto, o mercado voltou a ter dúvidas quando os dados de emprego de maio mostraram 

fraqueza.  



A criação de empregos surpreendeu para baixo, com apenas 38 mil vagas criadas (a expectativa 

era de 160 mil, já contando com o efeito de greves em importantes empresas, que diminuiria o 

dado do mês em 35 mil), e os dados anteriores foram revistos para baixo (os de abril, de 160 

mil para 123 mil).  

Dessa forma, o mercado financeiro põe probabilidade quase zero de alta de juros na reunião do 

Fomc de junho, mas ainda há grande chance de alta na reunião de julho (29%) e setembro 

(42%). 

Cenário Brasileiro 

Os primeiros dias do governo do presidente interino Michel Temer foram turbulentos no plano 

político (com dois ministros se demitindo devido a escândalos políticos), mas relativamente 

tranquilos no plano econômico. Houve até surpresa positiva com alguns dados econômicos (como 

PIB e resultado primário), porém eles são referentes a meses passados (1º trimestre e abril, 

respectivamente). 

O mercado financeiro recebeu relativamente bem a proposta do governo Temer para fazer o 

ajuste fiscal necessário: criar um teto para gastos, que seria reajustado pela inflação. Essa 

medida, no entanto, pelos cálculos dos especialistas, demoraria sete anos para fazer o gasto do 

governo voltar aos níveis de 2011 como proporção do PIB.  

Se o ajuste fiscal dependesse apenas do teto dos gastos haveria demora também para voltar a 

ter superávit primário (ocorrendo apenas em 2020). 

O Congresso se mostrou razoavelmente leal a Temer, conseguindo aprovar a revisão da meta de 

resultado primário (para um déficit de R$ 170,5 bilhões em 2016) e a DRU (desvinculação de 

receitas da União).  

O mercado financeiro reagiu positivamente a essas votações, acreditando ser uma 

demonstração de força política de Temer. Entretanto, o placar das votações não 

necessariamente se repetirá quando o que estiver em pauta for uma agenda de austeridade, 

como o teto de gastos.  

E o governo Temer mostra sinais de ter de recuar em certas questões para evitar desagradar 

certos setores (como a recriação do Ministério da Cultura e do Minha Casa Minha Vida - 

Entidades), além de ter cedido na questão do reajuste salarial para servidores públicos.  

Um recuo em questões econômicas importantes, como reforma da previdência ou até quando o 

teto de gastos pode funcionar, pode ter repercussões mais negativas no ambiente econômico. 

Comportamento dos mercados 

No Brasil, o mês de maio foi marcado pela aprovação da admissibilidade do impeachment no 

Senado, que levou o vice-presidente Michel Temer a assumir a presidência interina. A equipe 

econômica de Michel Temer contou com nomes bem recebidos pelo mercado, que levou a uma 

melhora nos preços de ativos brasileiros na primeira metade do mês. A demora em anunciar 

medidas econômicas levou a uma leve piora nos preços dos ativos no final do mês.  

A principal medida anunciada foi a intenção de criar um teto para os gastos primários, que seria 

aumentado a cada ano pela inflação do ano passado, dessa forma, congelando os gastos 

primários em termos reais. Não foram expostos ainda muitos detalhes sobre essa medida, e 

tampouco foi enviado um texto para o Congresso, o que frustrou um pouco as expectativas do 

mercado.  

Além da frustração com as medidas econômicas, escândalos envolvendo ministros do governo 

Temer fizeram os mercados ficarem um pouco mais pessimistas no final do mês. Em maio o 

IBOVESPA se desvalorizou 10,09%, os juros longos subiram 40 bps e os curtos 10 bps. 

Nos EUA, o principal acontecimento foi a mudança na comunicação da política monetária. 

Apesar dos dados econômicos terem vindo abaixo das expectativas (em especial o PIB do 1º 

trimestre, 0,8%, e a criação de empregos em abril, 160 mil vagas), os membros do Fomc (comitê 

de política monetária dos EUA) fizeram diversos discursos com tom mais hawkish, baseados no 

discurso da presidente do Fomc, Janet Yellen, no final do mês, onde foi dito que seria 

apropriado subir a taxa de juros nos próximos meses. Dessa forma, a chance de uma alta de 

juros nos EUA subiu, com o mercado precificando 30% de probabilidade de ocorrer na reunião 



de junho e mais de 50% de chance de ocorrer na reunião de julho. A taxa de juros de 10 anos 

da treasury americana subiu de 1,83% no final de abril para 1,88% no final de maio, com a alta 

nos títulos mais curtos sendo mais expressiva (de 0,78% para 0,92% na taxa de 2 anos).  

O dólar também voltou a ganhar valor contra outras moedas, enquanto a bolsa americana 

terminou em alta de 1,53%. Os preços de commodities subiram ao longo do mês, em especial 

petróleo e commodities agrícolas. Problemas de oferta foram os grandes responsáveis por esse 

movimento, com questões geopolíticas em grandes produtores de petróleo (como Nigéria) e 

quebra de safra em grandes produtores de soja (como Brasil e Argentina) levando a alta nesses 

preços. A maior possibilidade de aumento de juros nos EUA fez recuar apenas o preço dos 

metais preciosos. 

A economia chinesa mostrou desaceleração do crescimento em maio, porém a promessa de 

mais estímulos pelo governo e banco central chinês fez com que os mercados seguissem em alta.  

As medidas para conter a saída de capitais mostraram efeito, com as reservas internacionais 

subindo pelo segundo mês seguido, mas os estímulos de crédito parecem ter cada vez menos 

efeito sobre a atividade real, com aumento cada vez maior da alavancagem da economia. 

Crédito Privado – Posicionamento do mercado 

Em maio não tivemos volumes significativos de emissões de debêntures. Observamos um 

ambiente um pouco mais favorável no mercado secundário. A demanda para ativos financeiros 

permaneceu forte, com um mercado muito enxuto na venda. Do lado das debêntures, 

percebemos a movimentação de alguns investidores para compra de ativos corporativos, 

melhorando um pouco a liquidez em alguns nomes específicos. 

Juros Nominais e Reais – Posicionamento 

Em maio, o cenário global foi marcado pela mudança de tom no discurso do Fed (Banco Central 

dos EUA). A despeito da atividade econômica de curto prazo ter desapontado as expectativas, 

vários integrantes do comitê adotaram um discurso mais conservador, apontando para altas no 

curto prazo. O mercado reprecificou o ciclo de normalização das condições monetárias, 

fazendo com que os juros apresentassem alta de 10 a 15 bps ao longo de toda a estrutura a 

termo. 

No Brasil, o mercado de juros foi bastante volátil, ainda respondendo essencialmente a 

questões locais. Na primeira metade do mês, o movimento de melhora observado nos últimos 60 

dias teve continuidade, culminando com a aceitação do pedido de impeachment da presidente 

Dilma pelo senado Federal, o que levou as taxas de juros futuras a níveis muito próximos a 12% 

e os juros reais abaixo de 6% a partir dos vencimentos intermediários.  

Contudo, as primeiras medidas do Governo Temer não foram tão contundentes quanto os 

agentes esperavam e a despeito da sinalização de medidas de longo prazo, principalmente a que 

impõe um teto para o crescimento da despesa pública, a pouca disposição em enfrentar 

pressões de grupos organizados e os desdobramentos da operação lava jato, que chegaram em 

nomes importantes do novo gabinete, fizeram com que os mercados de renda fixa tivessem uma 

importante correção nos preços. Os juros nominais de 5 anos fecharam o mês próximos a 13%, 

45 bps acima do fechamento de abril e o juro real para o mesmo vencimento em 6,30%, 20bps 

acima do mês anterior. 

A gestão de renda fixa foi bastante conservadora ao longo do período. Como sinalizado em 

abril, o mercado acreditava que os mercados já flertavam com níveis de preços pouco 

condizente com as incertezas políticas de curto e médio prazo.  

Perspectivas 

Nossa expectativa para junho ainda é de incremento da volatilidade em função do cenário 

político, do potencial destrutivo da operação lava jato e de pressões contrárias ao ajuste 

fiscal.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

BOLSA 

 

O Ibovespa encerrou o mês de maio com desvalorização de 10,09%, aos 48.471 pontos. Após 

três meses consecutivos de alta, as ações brasileiras devolveram parte dos ganhos acumulados 

no ano.  

Este movimento foi impulsionado pela queda do preço das commodities metálicas, pela 

valorização do dólar perante as outras moedas e os desdobramentos do processo de 

impeachment.  

Os principais índices internacionais apresentaram alta no período: SPX +1,53% (USD), Euro 

Stoxx +1,16% (EUR) e Nikkei +3,41% (JPY). O petróleo tipo Brent fechou em US$ 49,83 

(+3,24% no período) e o minério de ferro em US$ 50,15 (-24,29% no mês). 

Na parte internacional, destaque para a valorização do dólar perante as outras moedas. 

Números melhores da economia americana somadas a algumas declarações de representantes 

do FED alimentaram a maior probabilidade de alta de juros na reunião de julho.  

No velho continente, a proximidade da votação sobre a permanência do Reino Unido na União 

Europeia (Brexit) aumentou a volatilidade nos ativos, tanto na Libra como nas ações de bancos 

europeus.  

Já na China, tivemos poucas novidades com relação aos dados de atividade.  



As medidas implementadas pelas autoridades chinesas para frear a especulação em cima dos 

preços commodities começou a surtiu efeito, principalmente nos ativos de minério de ferro e 

aço. 

No Brasil, o cenário político continuou prevalecendo sobre o desempenho dos ativos.  

Tivemos a aprovação da abertura de impeachment pelo senado e inicialmente o mercado 

comemorou o anuncio da nova equipe econômica.  

No entanto, os investidores realizaram boa parte da alta dos últimos meses, uma vez que o novo 

governo terá um longo caminho e um prazo extremamente curto, para aprovar todas as medidas 

e pacotes necessários para interromper a piora da economia. 

 

Perspectivas 

O conjunto fundamental continua pesando sobre a trajetória de lucros corporativos das 

empresas ligadas a demanda doméstica.  

Apesar da mudança de governo ainda sinalizar uma perspectiva melhor no médio prazo, a 

deterioração da economia brasileira ainda apresenta inúmeros desafios e o novo governo 

poderá enfrentar dificuldades para aprovar todas as medidas necessárias.  

No período, vimos o mercado ser mais seletivo nas escolhas das ações nas carteiras, em 

detrimento aos papeis mais correlacionados da alta da bolsa.  

Diante disso, prejudicada a aderência do segmento de renda variável com o Ibovespa e 

favorecida alocação em empresas de qualidade: com maior previsibilidade de caixa e com 

perspectivas positivas diante o cenário atual 

 

 

 
 

 

 

 

Mediante os cenários vivenciados, 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 obtiveram as seguintes performances: 

 

 

 

 



 

Projeções: 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Por tudo o que foi exposto quanto aos cenários sócio-político e micro e macro econômicos, no 

tocante aos fatos ocorridos no mês de maio e as perspectivas para o mês de junho propõe como 

resultado das análises a manutenção do portfólio de investimentos. O Senhor gestor também 

explicou que as contas taxa de administração, sobra de custeio da taxa de administração, 

aporte e parcelamento, hoje operacionalizadas junto ao Banco do Brasil, passarão ao Banco 

Itau; que alteração tal é devida a necessidade de aferir maior celeridade e aprimoramento da 

gestão financeira e da tesouraria do PIRAPREV; que o Banco Itaú é detentor de parque 

tecnológico compatível às necessidades do dia-a-dia como pagamentos a fornecedores, que 

deixarão de ser feitos através de emissão de cheques e passarão a créditos nas contas 

cadastradas. Que os recursos existentes no BB serão aplicados no Itaú seguindo as premissas 

já aprovadas na PI 2016 e já referendadas pelo Comitê. Presentes os requisitos necessários, 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, 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, por UNANIMIDADE, referendam as diretrizes de 

alocação estratégica dos ativos da carteira de investimentos 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 10 de junho de 2016. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

  

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 


