
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos 10 dias do mês de julho 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 Constatada a existência legal de 

quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de todos, abrindo os trabalhos 

dando ciência aos pares acerca de sua participação no 49º Congresso Nacional da ABIPEM e 

III CNPP- Congresso Nacional De Pesquisa Previdenciária. O 49º Congresso Nacional da 

ABIPEM apresentou-se como uma excelente oportunidade para os Gestores adquirirem 

conhecimento técnico e gerencial e atualizarem-se nos mais diversos temas de gestão dos 

RPPS. A participação em discussões e troca de experiências com dirigentes e técnicos de 

reconhecido destaque, nos diversos setores da Previdência Social, apresentou-se como outro 

grande mecanismo do conhecimento. Participou o Senhor gestor dos seguintes painéis:  

O Controle de Riscos na Gestão dos RPPS: O Papel do Novo DRAA e da Regulamentação como 

investidores Qualificados; Orientação, Supervisão e Acompanhamento dos RPPS: Aspectos 

Gerais da Atuação do MPS; A Compensação Previdenciária e os Regimes Próprios de 

Previdência Social; Perspectiva do RPPS no Atual Cenário Econômico; A Nova Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público; O Controle de Riscos na Gestão dos RPPS: O Papel do Novo DRAA e 

da Regulamentação como investidores Qualificados; O Desafio dos Juros em Ano de Ajustes 

e Investimentos em Infraestrutura: Desafios e Oportunidades e, Construindo Tropas de 

Elite. O Senhor gestor trouxe, no que tange à apresentação quanto à regulamentação como 

investidores qualificados, a informação prestada pelo MPS na pessoa do Dr. Allex Albert 

Rodrigues, Coordenador Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos da 

alteração quanto ao RPPS ser considerado investidor qualificado.  

Deu ciência o dd. Coordenador do MPS que, por conta do envolvimento de determinados RPPS 

Brasil á fora, os mesmos passaram a constituir risco de imagem para a CVM. Assim, a CVM-

Comissão de Valores Mobiliários outorgou ao MPS autonomia para definir como os RPPS 

passarão a ser considerados e enquadrados como investidores qualificados, uma vez que para 

a CVM o são os investidores detentores de patrimônio superior a R$ 1.000.000,00 . O MPS 

definiu em norma  publicada e a vigorar a partir de 03/07/2015, a saber, Portaria MPS Nº 

300, que serão denominados e enquadrados como investidores qualificados os RPPS 

detentores de CRP válido e patrimônio de R$ 40.000.000,00. O Senhor superintendente, 

aproveitando o ensejo da presença maciça do MPS no evento, reuniu-se com o próprio Dr. 

Allex manifestando sua indignação, uma vez que o PIRAPREV é detentor de TODOS os 

requisitos solicitados pelo MPS, a saber, CRP validado pela 40ª vez de forma administrativa, 

TOTALIDADE dos membros do Comitê de Investimentos certificados pela ANBIMA, sendo 

05 CPA 10 e 01 CPA 20,; Política de Investimentos, Política de Responsabilidade Social, Código 

de Ética, WEB-SITE, Portal da Transparência, Cartilha dos Direitos Previdenciários, 

Informativo Previdenciário, contas aprovadas pelo TCE-SP e MPS em auditoria direta dos 

últimos 05 anos, dentre outros requisitos atendidos. O Senhor gestor questionou acerca de 

qual foi o critério adotado pelo MPS para realizar esta linha de corte, que penaliza os RPPS de 

pequeno porte, uma vez que a maioria dos fundos de investimento existentes no mercado 

financeiro é destinada a investidores qualificados/institucionais. O Sr. Alex mencionou que 



“Piracaia logo atingirá o patamar necessário ao enquadramento posto já sermos detentores de 

Patrimônio da ordem de R$ 36.000.000,00” e que a princípio não concordou com o limite 

estabelecido pelo MPS, não sabendo explicar os critérios adotados que estabeleceram a linha 

de corte. O Senhor gestor questionou ainda que esta atitude por parte do MPS é 

contraditória, uma vez que o MPS cobra o cumprimento das metas atuariais, o que o novo 

regramento imposto dificulta ainda mais a margem de movimentação da gestão dos ativos, 

principalmente aos RPPS de pequeno porte, posto que o limite empurra os RPPS aos fundos de 

investimento destinados ao varejo estes, detentores de taxa de administração maior. O 

representante do MPS não ofertou réplica. Os pares do CMP questionaram o Sr. Gestor das 

implicações ao PIRAPREV destas medidas, no que o Senhor Gestor deu ciência de será 

considerado Investidor Qualificado para os fins da normatização estabelecida pela CVM- 

Comissão de Valores Mobiliários, o RPPS QUE ATENDA CUMULATIVAMENTE: 

1- Ter CRP vigente; 2- Possua recursos de R$ 40.000.000,00; 3- Comprove o efetivo 

funcionamento do Comitê de Investimentos; 4-Tenha aderido ao Pró-Gestão RPPS; 5- Poderão 

continuar a receber aportes os fundos de investimentos em operacionalização na data base 

31/07/2015, 6- Vedação de ingresso em fundos de investimentos destinados a investidores 

qualificados. 

Ou seja, apenas pelo fato de não sermos detentores de patrimônio mínimo, o IPSPMP 

PIRAPREV a partir de 01/07/2015 perderia o status de investidor qualificado sendo impedido 

de aportar recursos em novos fundos de investimentos destinados aos investidores 

qualificados podendo, todavia, manter e continuar aplicando nos fundos dos quais somos 

cotistas na data de 30/06/2015. 

Mediante os fatos informados pelo representante do MPS in locuo, a gestão tomou as 

providencias necessárias à adequação da carteira, abrindo possibilidades de investimento, 

ampliando o leque de opções e reestruturando os fundos existentes, com o intuito de permitir 

espaço para movimentação da carteira sem ofensa a nova normativa do MPS. 

Ocorre que, por ocasião da publicação da aludida portaria à posteriori da apresentação (DOU 

de 06/07/2015) verificou-se que a data limite não seria 30/06/2015 como divulgado pelo 

MPS mas, sim, 30/09/2015 (ocasião do vencimento da ICVM 409/2004), ou seja, o próprio 

MPS informou uma data e foi obrigado a se curvar à legislação, uma vez que aplica-se até a 

data do vencimento da ICVM 409 indistintamente a classificação dos RPPS como investidores 

qualificados prevista no art. 109, VII, da aludida norma. 

Seguindo a orientação inicial de que à partir de 30/06/2015 não mais seríamos considerados 

investidores qualificados, após serem analisados os cenários micro e macroeconômicos, a 

Política de Investimento 2015, a Resolução do Conselho Monetário Nacional 3922/10, o fluxo 

do ativo versus passivo constante da Avaliação Atuarial 2015, os Regulamentos, Lâminas e 

Prospectos dos FI, foi realizada a seguinte realocação dos ativos: 

 

Saída 

 

Entrada  

BB Prev. IRFM 1                     (Aporte)  2.346.093,70 

BB Prev. IRFM 1                     (20.101-4)  300.000,00 

BB Prev. Idka2 TP                 (20.101-4)  3.479.298,52 

BB Prev. Idka2 TP                  (Aporte)  1.121.439,92 

BB Prev. RF Perfil FICFI        (20.101-4)  3.124.139,65 

Caixa Fi. Brasil IRFM-1 TP  96.579,87 

  10.467.551,66 

   

BRADESCO Institucional FIC FI RF Ima B 

(Aporte) 

3.467.533,62  

SANTANDER FIC FI Ima B TP RF 500.000,00  

Itaú Institucional Alocação Dinâmica 6.500.018,04  

 10.467.551,66  



Os membros do comitê elogiaram a presteza da tomada de decisões e, tendo sido 

considerados respondidos todos os questionamentos efetuados, passou o senhor gestor a 

apresentar como a carteira ficou pós-realocação dos ativos:  

 

 
 

 
 

Findas as explicações, foram analisados os regulamentos e prospectos dos fundos de 

investimento objeto de ingresso, os cenários econômicos e os relatórios de índices bem como 

os mapas de rentabilidade dos fundos egressos e, tendo sido considerados suficientes os 
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subsídios trazidos pelo Senhor Gestor para deliberação dos pares acerca das alterações da 

legislação, os Membros do Comitê no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, 

por UNANIMIDADE, aprovou a realocação da carteira de investimentos realizada. Estudo 

Reflexivo:  Rompendo as barreiras por trás dos números. Fonte: Empiricus. “Não sabemos o 

que fazer agora, simplesmente porque nunca estivemos aqui antes” – citação de Alan Grespan, 

Ex Presidente do FED. A Década Perdida Como você já sabe, nossa economia não vai nada 

bem, com a inflação chegando a perigosa marca de 9,04 nos últimos 12 meses: 

 

 
Na tentativa de contê-la, o Banco Central vem seguidamente aumentando a taxa Selic, que 

saiu do piso histórico de 7,25%, rompeu a barreira dos 13% e já há quem fale em 15%. 

 

 
 

 
 

 

Como reflexo dessas medidas, nosso Produto Interno Bruto parou de crescer.  

Agora ele está regredindo e tem tudo para terminar o ano com crescimento negativo de -2%. 



Note que a economia brasileira cresceu 0,2% em 2014, deve encolher cerca de -2%  

neste ano, ficar estagnada em 2016 e tende a uma expansão da ordem de 1,5% em  

2017. Ou seja, entraremos em 2018 com um PIB equivalente àquele de 2013 – e com uma  

renda per capta cerca de 5% inferior à observada 5 anos antes. 

 

 
 

As consequências já são sentidas pela população brasileira, desde o trabalhador mais simples 

até o empresário. Com o ambiente de incertezas, o desemprego só faz crescer… 

 

 
 

Mas isso tudo você já sabe. Mesmo quem se interessa pouco por economia percebe as 

dificuldades atuais ao fazer as compras do mês, ao administrar o próprio negócio ou ao buscar 

uma qualificação melhor. O governo descuidou das contas públicas, manteve uma política 

econômica insustentável e deixou o País numa situação vulnerável. Não está fácil para 

ninguém… e pode ficar pior. Bem pior. Só que a piora desta vez não se dará mais por 

responsabilidade do nosso governo. As informações prestadas a vocês a seguir talvez fuja um 

pouco do senso comum, já que ainda não é percebido claramente em nosso dia a dia. É natural. 

Ninguém está interessado nisso. A imprensa apenas reproduz fatos estilizados das 

expectativas de consenso, e os grandes bancos jamais falarão do problema, pois estão mais 

interessados em salvar a si mesmos. O fato é que o mundo caiu numa espécie de armadilha do 

crescimento, e não há como escaparmos dela sem dor. Veja só. Nos últimos anos, as economias 

mais desenvolvidas do Planeta vêm crescendo a taxas abaixo da média histórica. Num 

ambiente de inflação baixa (ou mesmo de deflação em alguns países), as bolsas e  os ativos 

financeiros estão atingindo suas máximas históricas, com índices completamente desapegados 

dos fundamentos da economia. Esta bolha já está em formação. Quanto maior ela ficar, pior 

será o estrago em todo o Planeta. Especialmente no Brasil. Particularmente no seu bolso. Já 

vimos que a nossa economia está frágil – com crescimento negativo, inflação e taxa de juros 

altas e desemprego em ascensão. Se a bolha internacional continuar crescendo, seu estouro 

trará consequências ainda mais devastadoras por aqui. Estamos totalmente despreparados 

para uma crise externa. 



Mais recessão. Mais inflação. Taxas de juros e dólar nas alturas. Menos empresas, mais 

desempregados. Justamente por isso, é preferível que a crise chegue ao Brasil o mais rápido 

possível. Quanto menos a bolha for inflada lá fora, menores serão as consequências.  Temos 

de esvaziá-la o quanto antes. Com um tombo menor, a recuperação é menos dolorosa e em 

bases mais sólidas. Mas, afinal, como a crise internacional pode chegar por aqui no próximo  

setembro/dezembro? Já vou explicar. Antes, é preciso entender o cenário atual. Tudo 

começou na Crise de 2008. Você se lembra bem dessa crise, que derreteu as Bolsas em todo 

o mundo e gerou enorme desemprego, inclusive aqui no Brasil. Para enfrentá-la, o Federal 

Reserve (Banco Central americano) tomou algumas medidas drásticas, reduzindo as taxas de 

juros a praticamente zero e injetando dinheiro na economia. Sobjuros zerados, com muito 

dinheiro disponível e sem alternativas de investimentos na economia geral – que cresce pouco 

–, só resta aos investidores comprar coisas mais arriscadas como ações e outros papéis menos 

conservadores.  

Aí o valor dos ativos de risco tende a subir nas alturas. Veja o que está acontecendo com as 

bolsas americanas. Uma forma de avaliar até que ponto uma Bolsa está cara ou barata é dada 

pela divisão entre o preço dos ativos e o lucro por ação das empresas (P/L). Quanto maior o 

P/L, mais cara está a Bolsa. Pois não é que o P/L atual já atingiu o terceiro posto de mais alto 

da história? Em 135 anos de Bolsa nos Estados Unidos, somente em dois momentos o P/L 

esteve em níveis mais altos do que o atual. Em 1929 e em 2000. 

 

 
 

Esses anos lhe são familiares? Provavelmente. Tratam-se exatamente dos momentos que 

precederam os dois maiores CRASHES da história do mercado de ações. Foram anos de 

estouro de bolha e crise econômica com terríveis consequências para a população norte-

americana e mundial.  

Aí você poderá perguntar: “Temos então um estouro de bolha previsto já para este ano?”  

Não necessariamente.  

É simplesmente impossível prever o momento exato de um crash,  muitas vezes a bolha infla 

mais um pouco antes de estourar. Mas o que podemos afirmar com convicção é que um P/L 

assim tão alto prejudica bastante o retorno dos anos seguintes, colocando em risco toda uma 

década.  

O pior é que esse não é o único indicador que aponta para um mercado sobrevalorizado, na 

iminência de um estouro. Veja o indicador “Buffet” – medida de valuation favorita do 

megainvestidor Warren Buffet: Grosso modo, ela compara o valor das ações ao PIB do país. 

Seu nível atual (132,3%) já é o segundo maior da história americana, acima inclusive do de  

1929.  

O primeiro foi – novamente – em 2000. 

 

 



  

 
 

Há outros indicadores, para diferentes gostos.  E, sem exceção, TODOS dão o mesmo alerta: 

A Bolsa americana está cara. E os investidores de lá já estão começando a se dar conta 

disso. “Mantendo as taxas de juros assim baixas,  acabamos criando bolhas mesmo sem  

perceber.” É o que alerta o bilionário Carl Icahn sobre a política monetária do Banco Central 

americano. Sobre o estouro iminente, ele é ainda mais enfático: “Não é uma questão de SE, 

mas sim de QUANDO vai acontecer.” O problema não é novo, já vimos algo assim antes. 

Foi há cerca de 75 anos, em 1937. 

Veja:  a linha laranja mostra o índice da Bolsa americana, de 1930 a 1942. 

 

 
 

O mercado parecia se reerguer após a Crise de 1929, mas a recuperação se demonstrou  

frágil, e a Bolsa despencou novamente sete anos depois. Naquela época, em resposta à crise, o 

Banco Central dos Estados Unidos afrouxou a política monetária reduzindo a taxa de juros e 

expandindo a oferta de moeda. Com essas medidas, as Bolsas subiram fortemente. Só que, no 

ano de 1937, eles apertaram novamente a política monetária provocando uma  forte correção 

nas Bolsas, como mostrado no gráfico. Note que a dinâmica de agora é rigorosamente a 

mesma. Os Bancos Centrais cortam as taxas de juros em resposta à crise de 2008, as Bolsas 

sobem fortemente pelo mundo e batem novos recordes.  E, sete anos depois, o BC dos EUA se 

prepara para subir os juros. O que você acha que vai acontecer agora? Note que o problema 

desta vez é ainda mais complexo, já que o fenômeno não se restringe ao mercado norte-

americano. Os Bancos Centrais despejaram dinheiro na economia mundial numa quantidade 

sem precedentes. Há mais de 100 trilhões de dólares de excesso de liquidez no mundo... 

 



Abaixo, você pode ver o completo desequilíbrio do balanço dos Bancos Centrais da Inglaterra 

(BoE), dos EUA (FED), da Zona do Euro (ECB) e do Japão (BoJ) em relação ao PIB de suas 

respectivas economias: 

 
 

Os Bancos Centrais vêm hesitando em acabar com essa farra da liquidez, que se torna cada 

vez maior. Temos o fantasma da crise de 2008 ressuscitado, acrescido de uma enorme  

quantia de dinheiro impressa durante os últimos anos não só nos EUA, mas também na Europa, 

no Japão, na China… O exemplo da China, aliás, é bastante emblemático.  
Bolha Chinesa 

Olhe só o que está acontecendo neste exato momento à Bolsa de Xangai 

 
Subiu bastante, não? 

Podemos constatar esse crescimento impressionante na linha verde do gráfico. 

O problema é quando o comparamos à linha vermelha: Nasdaq, bolsa eletrônica dos Estados 

Unidos, pouco antes do estouro espetacular da bolha “pontocom”. Tente ver a linha vermelha 

como uma montanha-russa. Pois a verde é o carrinho trilhando seu percurso. Ele já completou 

praticamente toda a subida...Sentiu um frio na barriga? É o que a maioria sente quando está lá 

em cima e olha pra baixo. Agora vejamos novamente os dois gráficos comparando-os: 

 
 

 



Reparou como são parecidos? 

Índice Dow-Jones de 1930, Bolsa Nasdaq de 2000, S&P de 2007 e Bolsa de Xangai  

de 2014– todos seguindo uma trajetória bastante similar. 

Já conhecemos o desfecho do Dow-Jones e da Nasdaq, e temos um ótimo palpite do que está 

para acontecer com o S&P e a Bolsa de Xangai. Afinal, como o bilionário disse, “Não é uma 

questão de SE, mas sim de QUANDO vai acontecer.” Fenômeno semelhante ocorre com o 

índice Shenzhen Composite, de empresas chinesas  de tecnologia. Ele praticamente triplicou 

ao longo do último ano. E, na bolsa de startups ChiNext, a valorização atual já corresponde 

a 140 vezes o faturamento anual de 2014.  Isso mesmo, 140, quando 50 já seria um múltiplo 

extremamente otimista até para a mais avançada das empresas de tecnologia. 

Mas voltemos à Bolsa de Xangai, a mais tradicional. 

Nos últimos 8 anos, o mercado financeiro meio que acompanhou o crescimento do PIB. 

Note como o índice da Bolsa chinesa (linha vermelha) segue uma trajetória bastante similar ao 

percentual de crescimento do PIB (colunas azuis). 

 
Quando o PIB sobe mais, o índice acompanha a subida.  

Se o PIB sobe menos, o índice cai. Foi assim até 2014.  

A partir daí, o índice começou a se afastar dos fundamentos da economia. 

Repare no gráfico o ano de 2015.  

A linha vermelha fugiu completamente das colunas azuis. 

Não à toa, o P/L médio da Bolsa chinesa chegou a 23, patamar já acima do alcançado  

pelo índice americano S&P 500. Com uma grande diferença. 

O setor de bancos, que tem o maior peso no índice, ficou fora de boa parte dessa alta e puxa 

o P/L para baixo. Se montarmos uma lista com todas as empresas do índice, ordenadas do 

maior P/L ao menor, a empresa que se encontrará bem ao centro da lista apresenta um P/L de 

75. 

Quer dizer, são necessários 75 anos de lucros para compor de volta o valor investido na 

empresa. Há excessos ainda mais emblemáticos, apresentados pelo Estadão on-line, site do 

Grupo Estado.Uma empresa de ração para animais domésticos é negociada a 221 vezes seu 

faturamento. Uma fábrica de saunas, a 285 vezes. E uma fábrica de ventiladores, a 732 

vezes. Haja verão para vender tanto ventilador que justifique esse preço. 

Não à toa, 85% das empresas listadas apresentam atualmente valorização acima da atingida 

no ápice da bolha que se formou nas bolsas chinesas em 2007. 

A mudança de política monetária, injetando dinheiro na economia, e os estímulos fiscais 

ajudam a explicar o rali atual. A expectativa de ainda mais dinheiro e estímulos intensificam 

esse rali. “Só que a economia chinesa está ficando “sem ar”, é o que diz o economista Wolf m 

Richter. 

 



Um exemplo é a indústria automobilística, que contava com um crescimento de 9% ao ano, mas 

cresceu apenas 3,7% em 2014 e agora está cortando os preços. 

O megainvestidor Marc Faber já vinha alertando para uma desaceleração da economia 

chinesa, em que o crescimento ficaria em torno de 4% ao ano.  Ele não contava com o último 

relatório da consultoria Fathom, que agora aponta para um crescimento chinês da ordem de 

2,5% em 2016. Esse percentual é muito abaixo do que o reportado pelas projeções oficiais. 

 
Só que o problema não se limita a Estados Unidos e China. O Planeta inteiro está em 

bolha. 

Já vimos o que está acontecendo na China: os preços dos ativos de risco se descolaram dos 

fundamentos econômicos. Também vimos que a situação é semelhante nos EUA, onde o valor 

das ações comparado ao PIB do país já apresenta o segundo maior nível da história – superior 

aos da Crise de 1929 e 2008, e inferior apenas ao da Crise pontocom, em 2000. Mas e o resto 

do mundo? Será que as maiores economias do Planeta se encontram numa situação mais 

confortável, capaz de aliviar os desdobramentos de um colapso de EUA e China? Você já deve 

imaginar a resposta. Veja este gráfico, da National Inflation Association (NIA). O gráfico 

compara o valor do mercado das ações ao PIB das 24 maiores economias do mundo, de 

1991 a 2015. 

 

 
Grosso modo, funciona assim: cada país é analisado individualmente.  Seu momento de menor 

relação entre valor do mercado de ações e PIB é transformado em 0%.  

Já o momento de maior relação é convertido a 100%. 

Os Estados Unidos, por exemplo, estão atualmente com essa relação convertida para 95,56% 

– 100% teria acontecido na Crise pontocom, em 2000. Segundo a NIA, estar acima de 75% já 

é suficiente para caracterizar um mercado sobrevalorizado.  

É como um sinal amarelo. 

Acima de 90% é sinal vermelho – mercado extremamente sobrevalorizado. 

Dos 24 países, 14 – mais da metade – estão em sinal vermelho, acima dos 90%. 



Outros 5 já entraram no amarelo. A média do grupo todo é 93,69%, como podemos ver no 

gráfico. Sabe quais são os países com relação mais baixa? Chile, Rússia, Grécia e… Brasil. 

“Opa!”, você pode pensar.  “Se a relação está baixa por aqui, então a Bolsa está barata. Vamos 

comprar ações desde já.” Calma. Assim como Grécia e Rússia, estamos falando de países já em 

crise, que sofrerão ainda mais quando a bolha mundial estourar. 

E falta pouco. Os Bancos Centrais despejam dinheiro na economia por todo o Planeta…

 
Eles seguram as taxas de juros a patamares baixíssimos… 

 

 
É possível escapar dessa armadilha? Sim, é possível. Mas será doloroso. Novamente. Outra 

vez. Mais uma vez... 

“Estoure a bolha antes que ela infle demais.” 

Essa é a sugestão do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Robert Shiller. O alerta abaixo 

também é dele: 

“O problema dos Bancos Centrais é que eles costumam ignorar as bolhas  

especulativas até que seja muito tarde, o que parece ser o caso atual. O  

mercado de ações nos Estados Unidos está bem alto, e os preços do 

mercado imobiliário estão ficando altos também.” 

Sua opinião é compartilhada pelo presidente da Roubini Global Economics,  Nouriel Roubini: 

“Os mercados financeiros e os Bancos Centrais estão brincando com uma 

bomba-relógio criada pela liquidez macroeconômica e pela falta de  

liquidez dos mercados. À medida em que os investidores se posicionam 

em ativos sobrevalorizados, o risco de um crash aumenta.” 

E você, qual a sua opinião? 

Os mais céticos poderão dizer: “Desta vez é diferente.” O otimismo exagerado costuma 

prevalecer em momentos assim. É exatamente isso o que já está acontecendo nos Estados 

Unidos. Segundo pesquisa da Investors Intelligence Advisors, o otimismo dos investidores 

ultrapassou a barreira de 80%. Isso não acontecia desde 1987. 

 
 

É sempre assim. A Bolsa sobe, o otimismo aumenta. O ser humano não aprende.  Quando as 

ações ficam caras, tentam sempre justificar os valores atingidos e  arrumam argumentos para 

se convencer de que elas podem subir ainda mais. Mas, no final, o que geralmente acontece é 

uma reversão nos preços, muitas vezes de forma violenta. É como disse o megainvestidor 

Marc Faber no último dia 10 de junho, em evento organizado pela Empiricus no Hotel Unique, 



em São Paulo. “Com o mercado de ações num nível tão alto, só há uma direção possível: 

PARA BAIXO.” Já vimos que há fortes indícios de os ativos estarem de fato 

sobrevalorizados. A farra da liquidez – com Bancos Centrais jorrando dinheiro naseconomias e 

taxas de juros baixíssimas – inflaram os ativos de mais risco. Há uma bolha em gestação, que 

inflará mais e mais se o problema for  jogado lá pra frente. 

Quanto mais demorar para estourar, maiores serão os prejuízos. “Nova crise internacional não 

só está no horizonte como pode ser mais  grave do que a iniciada em 2007.” Martin Wolf, 

colunista do Financial Times: A “boa notícia” (se é que podemos classificá-la assim) é que a 

bolha pode estourar já neste ano. Entre setembro e dezembro 2015. 

Como? 

Arrisca um palpite? 

Com o “alfinete” do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano. Será ruim para todos 

nós – natural, é sempre doloroso. Mas acredite: a alternativa é infinitamente pior. Para o 

Mundo, para o Brasil… para o nosso bolso. 

O alfinete do Federal Reserve 

A economia norte-americana cresceu apenas 0,2% no primeiro trimestre de  

2015. Com isso, restam duas possibilidades para o restante do ano: 

1 – Recuperar-se e voltar a crescer; ou 

2 – Não se recuperar. 

A primeira visão é a crença do próprio Banco Central americano e de figuras emblemáticas 

como os economistas Stephen Jen, Jim O’Sullivan e Michele Girard. 

Para eles, é natural que o período de inverno seja mesmo mais fraco para a  

economia. Neve acima do esperado e outras eventualidades teriam prejudicado ainda mais 

esse desempenho. Por isso, eles acreditam na recuperação econômica após o segundo 

semestre, quando o palco estará pronto para a ação do “alfinete” do Federal Reserve. 

Que alfinete é esse que antecipará o estouro da bolha no mercado de ações? 

Resposta: a elevação da taxa de juros americana.  

Vimos que taxas de juros muito baixas são capazes de justificar valuations bastante estica- 

dos. Isto é, com juros zerados (ou mesmo negativos), o valor dos ativos de risco (ações) pode  

chegar às alturas. Portanto, é natural e bastante intuitivo que a subida dos juros force um 

reajuste PARA BAIXO no valor justo dos ativos de risco. 

Veja só. 

O índice S&P 500, principal referência de ações nos EUA, atualmente negocia a uma relação 

Preço sobre Lucros (P/L) de 18 vezes. Isto é, você precisa de 18 anos para lucrar 100% do 

seu investimento – o que representa  um retorno anual na casa de 5,55%. 

Já o juro oferecido pelo título de 10 anos do Tesouro norte-americano é de 2,15% ao ano 

(praticamente ZERO, já que a inflação ronda a casa dos 2%). Ou seja, o prêmio de risco 

oferecido pelo mercado (que é o excesso de retorno das ações sobre a renda fixa) está em 

torno de 3,40%. 

 
Só que o padrão histórico do tal prêmio de risco costuma ser da ordem de   4% a 5%.Não é 

preciso entender muito de matemática para perceber o óbvio. O prêmio atual de risco (3,40%) 

já está abaixo da média histórica (4%, 5%), e esse é mais um indício de que a bolsa americana 

está realmente cara. Até aí, sem grandes problemas. Mas o que acontece se os juros de 

mercado caminharem para algo em torno de 4% ao ano? Se você fosse americano, investiria 

numa bolsa que paga 5,55% ao ano se pudesse comprar a segurança dos títulos públicos 



com 4% de retorno? Dificilmente. Faria pouco sentido correr tantos riscos por um prêmio 

de 1,55% (5,55% – 4%). A consequência é inevitável. O investidor americano sairá da Bolsa, 

antecipando uma correção PARA BAIXO no preço da renda variável. Por isso, não se assuste 

se a Bolsa americana de repente cair algo da ordem de 30% a 50%. É o alfinete do Federal 

Reserve entrando em ação. POW! Se 2008 lembra muito 1929, o ano de 2015 repetirá 1937 – 

é o Acerto de Contas! Mas, e no Brasil, como seremos afetados? 

O problema por aqui tem tudo para se agravar ainda antes do “alfinete”, previsto para 

setembro/dezembro. Você sabe, as agências de risco já estão avaliando o nosso rating, isto é, 

a nossa classificação de risco. Para os poucos familiarizados ao assunto, o rating é um 

instrumento relevante para o mercado. Neste caso em particular, ele representa uma opinião 

independente com relação ao risco de crédito do país analisado. Quanto mais difícil a situação 

econômica de um país, maior a probabilidade de ele não pagar as suas contas (dar o calote) e 

mais baixa é a sua classificação de risco. Você se sentiria confortável em emprestar dinheiro 

para alguém com problemas financeiros?  Pois é, os investidores estrangeiros também não. De 

certa forma, o mercado já percebeu que a situação brasileira piorou bastante. Nossa Bolsa 

opera atualmente em níveis mais baixos, já precificando essa piora. Só que as agências de 

classificação de risco estão prestes a oficializar a queda no rating. Pior. Mais do que nos 

rebaixar, elas poderão ainda dar um viés negativo para as próximas avaliações. 

 
  

Na prática, é como dizer assim: “Olha, estamos rebaixando a sua classificação de risco e não 

acreditamos que vocês possam reverter a situação no curto prazo. Fiquem avisados desde já:  

vamos rebaixá-los ainda mais na próxima avaliação, OK?” Pois o governo brasileiro já está 

ciente do problema. Todos sabem que o nosso rating será rebaixado – provavelmente agora, no 

mês de julho.  

O que os governantes ainda tentam evitar é o malfadado viés negativo, que  culminaria na 

chamada “PERDA DO GRAU DE INVESTIMENTO”.  

Se por um lado o mercado brasileiro já precificou a queda no rating, por outro ainda ignora 

esse viés negativo e a perda do grau de investimento.  

A conclusão é inevitável: mesmo não estando em bolha como no resto do mundo, a Bolsa 

brasileira tem espaço para CAIR MUITO MAIS. Acha pouco estarmos com 50 e 55 mil 

pontos? Que tal algo entre 40 e 45 mil? O cenário ruim para a Bolsa brasileira agora está 

muito perto de se realizar.  

Começaria com a queda do rating, passaria pelo viés negativo e culminaria no “alfinete do 

Federal Reserve”, entre setembro e dezembro de 2015.  

Você talvez esteja se perguntando: “Mas, se a nossa Bolsa não está sobrevalorizada, por que o 

alfinete americano, capaz de estourar bolhas por todo o mundo, também traria consequências  

drásticas para o Brasil ?” 

Simples.  

 



Com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, os títulos públicos americanos 

(considerados “livres de risco”) ganham em atratividade e seduzem investidores de todos os 

outros mercados, inclusive do nosso. Os dólares já estão saindo do Brasil e sairão ainda mais 

com o novo cenário. As consequências são inevitáveis. O dólar está alto? Subirá mais. O 

investimento no País caiu? Cairá mais.O desemprego está aumentando? Teremos mais 

desempregados. E ficará ainda mais difícil controlar a inflação e evitar a recessão. Mas 

e se a economia americana não se recuperar? E se o crescimento continuar baixo por um 

período de tempo dilatado, forçando a continuidade de juros zerados? Seria possível que este 

cenário continue por muito tempo? Sim, perfeitamente possível. Só que aí o mundo entraria 

numa espiral deflacionária, sem precedentes na história, marcada por baixo crescimento 

econômico – a fatídica  

ESTAGNAÇÃO SECULAR. 

O termo “secular stagnation” foi cunhado no auge da Grande Depressão, em 1938, por Alvin 

Hansen, então presidente da American Economic Association. Para combater a Crise de 1929, 

o Banco Central dos EUA adotou uma política monetária expansionista nos anos seguintes, 

injetando dinheiro na economia e reduzindo a taxa de juros. A Bolsa se recuperava 

fortemente, mas a economia não – situação semelhante aos EUA de hoje. Aí o Banco Central 

apertou o torniquete monetário em 1937, causando uma queda de 49% das bolsas norte-

americanas. (Opa, é o que pode acontecer entre setembro  e dezembro deste ano, não é 

mesmo?) Enfim, não funcionou na época. Ainda voltariam a afrouxar a política monetária  

entre 1938 e 1939, à espera de reação da economia.  

Os resultados práticos, contudo, não vieram e a expansão do PIB continuou em ritmo muito 

baixo. Avançando 75 anos na história, o tema da estagnação secular volta ao centro das 

discussões.  

O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, tem sistematicamente abordado a 

questão e a sua gravidade. Ele está muito bem acompanhado em sua teoria como, por exemplo, 

o economista Paul Krugman e o ex-presidente do Fed, Alan Greenspan. A questão é grave, 

muito mais do que ajuste fiscal, Grécia, redução da liquidez internacional ou qualquer outro 

problema econômico e financeiro que já enfrentamos.  

Houve apenas dois momentos na história em que se debateu a estagnação secular: em 1938, 

quando Alvin Hansen introduziu a ideia, e AGORA.  

Se em 1938 acertamos as contas com 1929, o ano de 2015 pode representar o acerto 

de contas com 2008. 

Apertem os cintos.  

Os próximos meses – e talvez anos – serão especiais para seus investimentos,  sua construção 

de patrimônio e até mesmo sua evolução profissional.  

Já sofremos bastante por conta de nossos próprios problemas, e a iminente crise 

internacional fará com que soframos ainda mais. 

Se não for em setembro, será em dezembro. Se não acontecer em 2015, acontecerá no ano 

que vem. Não há como escapar, o melhor então é enfrentarmos o problema o quanto  

antes. Você pode se preparar desde já para o seguinte quadro: 

1. Forte desvalorização do real, com o dólar caminhando para R$ 4,00; 

2. BRexit: redução do rating soberano brasileiro para nível inferior ao grau de investimento e 

possível saída dos BRICs; 

3. Aumento dos juros de mercado em títulos brasileiros; 

4. Forte queda das ações; 

5. Aumento destacado do desemprego; 

6. Queda de salários e piora dos indicadores de distribuição de renda. 

Os pares do Comitê agradeceram a oportunidade de terem seus horizontes ampliados sob 

diferente ótica dos fatos trazidos pelo Senhor Superintendente elogiando-o pela magnífica 

explanação e por seu profissionalismo à frente do IPSPMP-Piraprev.  



Após debaterem longamente acerca dos fatos e suas implicações, passou o senhor gestor a 

cientificar os membros acerca das informações trazidas do 49º Congresso Nacional  da 

ABIPEM, do qual participou, em especial as alterações  dos investimentos:  

MPS ALTERA AS REGRAS PARA OS RPPS 

Alerta transmitido antecipadamente no 49º Congresso da ABIPEM, painel Gestão dos 

RPPS: O Papel do Novo DRAA e da Regulamentação como Investidores Qualificados” 

Portaria nº 300, de 03 de julho de 2015 

...Art. 6ºA 

Será considerado Investidor Qualificado para os fins da normatização estabelecida pela 

CVM- Comissão de Valores Mobiliários, o RPPS QUE ATENDA CUMULATIVAMENTE: 

1- Ter CRP vigente; 

2- Possua recursos de R$ 40.000.000,00 

3- Comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos; 

4-Tenha aderido ao Pró-Gestão RPPS; 

Assim, o RPPS de Piracaia, pelo simples fato de não ser detentor de PL da ordem de R$ 

40.000.000,00 perderia, a partir da edição da norma, o grau de Investidor Qualificado.  

O representante do MPS também informou que poderiam ser mantidas as posições de 

investimentos informadas até a data de 30/06/2015 com possibilidade de novas aplicações 

nesses fundos, passando a ser vetado novos aportes, ou seja, ingresso em produtos 

destinados a investidores qualificados.  

Ora, 99% dos fundos de investimento disponíveis no mercado financeiro e de capitais 

brasileiro aos RPPS são destinados a investidores qualificados e/ou institucionais.  

Como ser investidor institucional sem ser qualificado? Demandado durante a palestra e após, 

em reunião no stand do MPS com demais representantes do Governo, o PIRAPREV questionou 

quais os parâmetros adotados para a linha de corte de R$ 40.000.000,00, manifestando sua 

indignação e repúdio uma vez que TODOS os demais requisitos  solicitados  pelo MPS estão 

atendidos por PIRACAIA, no que ouviu por resposta desconexa que logo Piracaia atingirá o 

volume de recursos necessários. Perguntado sobre como atingiríamos a meta atuarial, ficamos 

sem resposta.  

Diante de cenário tal, imediatamente a gestão adotou medidas com o intuito de abrir frentes 

de investimento, uma vez que a partir de 01/07, poderíamos manter posição nos fundos 

existentes mas ficaremos impedidos de ingressar em novos produtos até que se atinja o 

volume patrimonial de R$ 40.000.000,00,  previsto para janeiro  de 2016.  

Analisados os cenários micro e macroeconômicos, a Política de Investimento 2015, a Resolução 

do Conselho Monetário Nacional 3922/10, o fluxo do ativo versus passivo constante da 

Avaliação Atuarial 2015, os Regulamentos, Lâminas e Prospectos, foi realizada a seguinte 

realocação dos ativos: 

 

Saída 

 

Entrada  

BB Prev. IRFM 1                     (Aporte)  2.346.093,70 

BB Prev. IRFM 1                     (20.101-4)  300.000,00 

BB Prev. IDKa2 TP                 (20.101-4)  3.479.298,52 

BB Prev. IDKa2 TP                  (Aporte)  1.121.439,92 

BB Prev. RF Perfil FICFI        (20.101-4)  3.124.139,65 

Caixa Fi. Brasil IRFM-1 TP  96.579,87 

  10.467.551,66 

   

BRADESCO Institucional FIC FI RF Ima B (Aporte) 3.467.533,62  

SANTANDER FIC FI Ima B TP RF 500.000,00  

Itaú Institucional Alocação Dinâmica 6.500.018,04  

 10.467.551,66  

   



Assim restou o enquadramento dos investimentos com os fundos egressos e ingressos: 

 

 
 

À Consideração dos pares do Comitê. 

Tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Presidente do Comitê para 

deliberação dos pares no que tange a realocação da carteira, em especial, por força das 

medidas adotadas pelo MPS no que tange a nova classificação dos RPPS como investidores 

qualificados, 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, por 

UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os investimentos e alocação da carteira do 

IPSPMP PIRAPREV do mês de junho/2015. 

Passou o senhor gestor a estratificar a posição dos investimentos, os quais, após analisados os 

mapas de enquadramento, da rentabilidade versus índices, da meta atuarial e enquadramento 

frente a Resolução CMN 3922/2010 e tidos em total conformidade por todos os pares do 

Comitê: 

 

 

 

 

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP                                                             APORTE                                          2.330.101,11R$                                  2.436.039,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP                                                            20.101-4 489.545,55R$                                      428.939,25R$         

BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (TX ADM) 292.898,20R$                                      34.000,00R$           
BB  PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP                                                           (SOBRA CUSTEIO) 132.757,84R$                                      
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI                                                         (SOBRA CUSTEIO ) 273.826,94R$                                      
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI                                                         (20.101-4 ) 3.445.250,02R$                                  3.479.298,52R$     
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 TP FI                                                         (APORTE) 1.110.465,49R$                                  1.121.439,92R$     
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA B TP                                     (Aporte) -R$                                                     3.467.533,62R$     
CAIXA FI  BRASIL 2016   II TP RF 2.006.974,00R$                                  
CAIXA FI BRASIL  2018 IV TP RF 350.116,71R$                                        

CAIXA FI BRASIL  2024 IV TP RF 1.057.009,00R$                                    

CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF 430.724,55R$                                      96.579,87R$           
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP                                                                   (Aporte) 131.918,68R$                                      130.016,64R$         
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP 5.533.608,25R$                                  344.195,55R$         
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP 1.660.172,44R$                                  

CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF 50.258,02R$                                        

ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 2.153.556,28R$                                  

SANTANDER  FIC FI IMA-B 5 TP RF -R$                                                     500.000,00R$         

 Inciso III - Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA 60.139,61R$                                        

FIC NOVO BRASIL IMA B  RF  LP    (CEF) 60.139,61R$                                        

Inciso IV- Fundos Renda Fixa (Normal) 6.892.946,33R$                                  

BB PREV RF TP IPCA III  (20101-4) 3.407.407,06R$                                  

BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI                                                                                         (20101-4) 3.099.850,95R$                                  3.124.139,65R$     

ITAU REFERENCIADO DI FI    (KINEA) 385.688,32R$                                      

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA -R$                                                     6.500.018,04R$     



 

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 julho de 2015. 
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