
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos. 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 08h30min, nas dependências do 

IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dona Elza Peçanha de Godoy, nº 170, Bairro Vista Alegre, 

nesta Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, ocorreu Reunião do Comitê de Investimentos do 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV; presentes a 

Senhora. Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria Lúcia Herdade Carvalho, Maria Nazaré Leite de 

Oliviera, Vera Lúcia Ferreira Camargo e o senhor Osmar Giudice, presidente do Comitê e 

Superintendente do PIRAPREV e o Sr. Roberto Bueno. Constatada a existência legal de quórum, o 

senhor Superintendente abrindo os trabalhos agradeceu a presença de todos, passando a estratificação 

da carteira de investimentos referente a maio de 2018: 

 

Brasil: A decisão unânime do Copom por manter a taxa Selic inalterada em 6,50% surpreendeu ao 

mercado e a nós. A reação negativa no mercado de juros, na taxa de câmbio e na bolsa após a decisão 

pode levar a um aperto nas condições financeiras, o que implicaria necessidade de mais flexibilização 

monetária à frente. Também achamos que uma intervenção adicional do BC na moeda poderá ser 

necessária no curto prazo.  

 

O conjunto completo de informações a respeito do 1T18 confirmou que a economia encontra-se menos 

aquecida que o esperado no início do ano. Olhando à frente, reiteramos a avaliação de que o 

desempenho da atividade no 2T18 será muito importante na determinação do crescimento esperado 

para 2018. Por ora, mantemos a expectativa de crescimento de 2,8% do PIB nesse ano, reconhecendo 

que existe um viés de baixa nesta previsão. 

 

EUA – Por mais um ano o crescimento no primeiro trimestre suscitou dúvidas sobre o desempenho da 

economia norte americana durante o restante ano, e por mais uma vez a divulgação de dados referentes 

ao segundo trimestre contribuiu para amenizar tal preocupação. Mantemos, portanto, nossa expectativa 

de um total de quatro elevações no ano, com a próxima alta sendo esperada para a reunião de junho. 

 

O mês de maio trouxe bastante volatilidade e queda nos preços dos ativos no mercado financeiro. 

Dólar em alta, bolsa em baixa e volatilidade para os fundos da família IMA-B e também IRF-M. O 

aumento da taxa de juro norte-americana conjugada com greve dos caminhoneiros no Brasil foi a 

combinação perfeita para aumentar o mau humor na economia. Tais eventos impactaram o risco 

Brasil, trazendo incertezas para o mercado, já pressionado em ano eleitoral. Por ora, os investidores 

ficam em compasso de espera ou reduzem suas posições de risco, no aguardo de algum sinal mais 

claro sobre os rumos da economia. O enfraquecimento da base política do Governo Federal também 

ocasionou aumento da percepção de risco e queda generalizada nos preços dos ativos. Por conta deste 

cenário, as taxas de juros dos títulos públicos federais sofreram aumento no mercado secundário 

(negociações entre agentes de mercado), com reflexos sobre a rentabilidade dos fundos de 

investimentos. Este aumento das taxas de juros ocasionou resultados negativos para os fundos, por 

conta do procedimento denominado “marcação a mercado” (refletir situação atual de mercado no 

preço dos ativos). Isto tudo, apesar da taxa de juros básica para a economia estar em 6,25% ao ano, 

com sinalização de inflação sob controle e incentivos para a recuperação do PIB. O desafio daqui em 

diante será lidar com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, com os indicadores 

econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a divulgação de pesquisas 

eleitorais. Não obstante, o próximo presidente da república qual seja, terá um desafio gigantesco que 

também será mola propulsora de volatilidade: a falta de maioria no congresso a fim de que sejam 

aprovadas pautas essenciais como a reforma da previdência, a reforma tributária e a reforma política. 

Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador. Será necessário adicionar risco aos 

investimentos para obtenção de melhores retornos. Nada animador é o desafio da gestão que se 

vislumbra no segundo semestre de 2018 e durante 2019. O Comitê de Investimentos deverá com a 

serenidade que lhe é particular analisar os cenários a fim de que eventuais desvalorizações 

momentâneas dos ativos não venham a se transformar em realização de posição, configurando assim 

definitivamente perda para os investimentos, como é sabido. 

Nesse diapasão, apresentou o senhor gestor os resultados da carteira de investimentos do Piraprev 

frente aos cenários vivenciados: 

 

 



 

O Senhor gestor ainda reforça a importância de manter a calibragem da carteira, analisando novas 

frentes de investimento uma vez que a queda da taxa Selic e da Inflação medida pelo IPCA já deixam 

claro que os investimentos no segmento de renda fixa por si só não conseguirão atingir a meta atuarial 

2018. O Senhor gestor informou que o IPSPMP-PIRAPRVE é cotista do fundo de Investimento ITAU 

Institucional Alocação Dinâmica que, de conformidade com os demonstrativos apresentados às folhas 

01, o recurso aportado é da ordem de R$ 9.963.292,73 ou, 15,33% da Carteira; a Instituição, devido a 

grande procura dada a performance e estrutura de gestão e pelo fato do Patrimônio Líquido do FI 

chegar ao Patamar de R$ 1.490.454,06 na data base 30/05/2018, decidiu a instituição financeira 

encerrar novas aplicações nesse produto de investimento abrindo outro FI de idêntica composição 

denominado ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II Fundo de Investimento em Cotas 

de Fundo de Investimento, CNPJ 25.306.703/0001-73; considerando o que da a Política de 

Investimentos consta para as diretrizes dos investimentos para o exercício de 2018, propõe a gestão a 

permanência na modalidade de investimento nesse FI de igual teor, para o que apresenta o documental 

de credenciamento para análise qual seja, Regulamento, Lâmina, Biografias, Questionários Padrão 

Due Diligence para Fundos de Investimento Seção 1,2 e 3; analisados, foram tidos de acordo e 

aprovado o credenciamento do FI pelo Comitê devendo seguir para o Conselho Administrativo para 

homologação. Informa o Senhor gestor que os recursos que serão alocados estão sendo transferidos do 

Alocação Dinâmica I a fim de que seja contabilizado em separado os recursos da operacionalização da 

Taxa de Administração do PIRAPREV. Nada mais e, tendo sido considerados suficientes os subsídios 

trazidos pelo Senhor Gestor para deliberação dos pares, os Membros do Comitê, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas e, depois de avaliados os atos financeiros praticados relativos 

bem como cenários econômicos e os relatórios de índices e mapas de controle dos investimentos e 

avaliado o desempenho obtido pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Variável por 

unanimidade referendaram os atos praticados e os investimentos nos produtos eleitos, as diretrizes 

para os investimentos bem como as rentabilidades aferidas no mês de Maio de 2018. Nada mais 

havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos 

presentes assinada.  

 

 

 

Piracaia, em 07 de Junho de 2018. 
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