
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

Aos 07 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 08h30min, nas dependências do 

IPSPMP – PIRAPREV, sito 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 o Sr. Roberto Bueno e as Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, 

Srª. Maria Nazaré Leite de Oliveira, Maria Lúcia Herdade Carvalho; Srª Vera Lúcia Ferreira 

Camargo; e o senhor Osmar Giudice, presidente do Comitê. Constatada a existência legal de 

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

passou a explanar acerca do comportamento dos mercados financeiro e de capitais ocorridos 

durante o mês de junho de 2017: Na Zona do Euro, a recuperação econômica têm dado sinais de 

que é consistente e disseminada. A política expansionista do BCE e a redução do risco político na 

região tem sido essencial para a consolidação do processo. Sobre o quadro político, destacamos a 

vitória do presidente francês Emmanuel Macron nas eleições legislativas. No Reino Unido, o 

Partido Conservador liderado pela primeira-ministra Theresa May sofreu uma derrota política 

importante, pois apesar de manter a maioria, houve frustração da estratégia de aproveitar o 

momento para aumentar a base de apoio, o que poderia acelerar a aprovação das leis necessárias 

para a saída do Reino Unido da União Europeia. No encontro anual do BCE em Sintra, o 

presidente da instituição, Mario Draghi, afirmou que à medida que a economia se recupera, o BCE 

deve ajustar o instrumento de política para que esta não se torne ainda mais expansionista. No 

Reino Unido, o BoE manteve inalterados os parâmetros de politica monetária, mas sinalizou que 

também pode ajustá-los em breve devido à preocupação com a aceleração da inflação. Em relação 

à atividade do bloco, o destaque foi a revisão final do PIB do 1T17, cujo crescimento ficou acima 

do esperado (0,6%, T/T ante 0,5%, T/T). Para os próximos meses, as sondagens reforçaram a 

perspectiva de continuidade do crescimento. Por outro lado, a inflação tem avançado de forma 

tímida. Na China, tanto a produção industrial (6,5%, A/A), como o varejo de(10,7%) cresceram 

em maio no mesmo ritmo do mês anterior. Os indicadores antecedentes como o PMI de 

manufatura apresentaram melhora e surpreenderam positivamente. No caso do indicador 

industrial, a alta está relacionada ao aumento dos pedidos para exportações. A tendência de 

queda da atividade dá sinais de enfraquecimento. Está em curso um aperto na regulação do setor 

bancário com o objetivo disciplinar o crédito e reduzir a alavancagem dos agentes. No Japão, 

temos sinais positivos vindos da atividade, com destaque para as exportações, o avanço da 

produção industrial e sinais de elevação do investimento, enquanto a inflação segue avançando 

lentamente, mas ainda distante do objetivo. Nos EUA, o esperado depoimento de James Comey 

não trouxe fatos novos que caracterizassem as ordens dadas por Donald Trump como obstrução 

de justiça. No entanto, no campo político, o episódio teve repercussão negativa para sua imagem 

entre opositores e a opinião pública, criando entraves para o avanço do plano fiscal. Nesse 

contexto, o governo decidiu adiar a votação da reforma do sistema de saúde no Senado por falta 

de votos. Sem a pressão fiscal, o Fed¹ deu continuidade no processo gradual de normalização da 

política monetária e elevou pela segunda vez no ano a taxa de juros em 0,25 pp, como esperado 

pelo mercado. O Banco Central se respaldou no fortalecimento do mercado de trabalho e no 

crescimento moderado, mas sustentado, da economia. O Fed detalhou também como será 

conduzida a redução de seu balanço de ativos e ressaltou que o processo será feito de forma 

gradual e previsível. Sobre a atividade, de modo geral, os indicadores econômicos divulgados em 

junho decepcionaram, refletindo em parte a frustração com o plano de expansão fiscal de 

Trump. A produção industrial desacelerou e ficou abaixo do previsto. As solicitações de bens 

duráveis novamente recuaram. O segmento de construção, que foi um dos principais destaques 

de alta no PIB do 1T17, também apresentou dados mais fracos e no varejo, as vendas foram 

afetadas pelo fraco desempenho do setor automobilístico, que caiu 2,1% em maio. Por outro lado,  



a revisão final do PIB do 1T17 veio acima do esperado. Em termos anualizados, o crescimento foi 

de 1,4% (T/T) ante 1,2% (T/T) na divulgação anterior. A revisão teve como base a melhora do 

consumo das famílias, por outro lado, os investimentos tiveram menor contribuição. No mercado 

de trabalho, houve queda no número de empregos criados em maio na comparação com abril (138 

mil ante 174 mil). O dado frustrou a expectativa do mercado que esperava abertura de 182 mil 

postos. No entanto, o resultado pode estar ligado a fatores sazonais devido ao período de coleta. 

A média dos salários manteve o mesmo ritmo de alta (2,5%, A/A) e reforça a tese de que o 

crescimento econômico atual não está gerando pressões inflacionárias. Já a taxa de desemprego 

continuou recuando, de 4,4% para 4,3%, acompanhando a pequena queda da taxa de participação. 

Segmento de Renda Fixa – IRFM1 : A curva prefixada apresentou movimento de queda no mês de 

junho. A expectativa de queda da taxa SELIC acabou fazendo preço nos vértices mais curtos, 

onde permaneceu a perspectiva positiva em relação ao cenário de inflação e condução da política 

monetária, assim como ancorou o movimento apurado nos vértices mais longos, que contou 

também com a contribuição de um ambiente externo favorável. Também pode ser considerado 

em partes como uma correção após o forte ajuste de alta observado no mês de maio. Já com 

relação ao IMA B e LFT, A curva de NTN-B apresentou movimento de queda nos vencimentos 

mais curtos em junho. O principal fator de risco para o mercado de NTN-B permaneceu sendo o 

cenário político associado à dificuldade no avanço das medidas e reformas fiscais, já que 

ambiente político incerto traz viés de alta para as taxas de juros longas. A manutenção do 

ambiente de incertezas permeou o período, com a elevada demanda por LFT. Os leilões do 

vencimento 03/2023 foram bem demandados. 

 

 

 
 



PERSPECTIVAS: No mês de julho é esperado um movimento de redução da inflação implícita nos 

vértices curtos de NTN-B, principalmente após o CMN reduzir a meta de inflação para 2019 e 

2020. Nos vértices intermediários e longos, o prêmio de risco pode se manter elevado devido às 

incertezas políticas, fiscais e eleitorais. O cenário político permanece indefinido e incerto. O 

ambiente político incerto traz viés de alta para as taxas de juros longas e, aliado à nossa 

expectativa de redução mais extensa na taxa SELIC, deve levar ao aumento da inclinação da 

curva de juro nominal. 

Segmento de Renda Variável: No mês de junho o Ibovespa recuou 0,30% aos 62.900 pontos. A 

tímida alta do Ibovespa foi garantida no último pregão do mês, quando a bolsa avançou mais de 

1%, evitando um desempenho negativo do índice. Nesse contexto, a manutenção das incertezas 

do lado político contribuíram para a redução do apetite ao risco dos investidores por ativos 

brasileiros, embora tenham sido contrabalançados, em alguma medida,  pela manutenção do 

cenário atual e prospectivo favoráveis para a inflação doméstica, contribuindo para a percepção 

de que o Banco Central continuará com a redução da taxa Selic nos próximos meses. No exterior, 

a combinação de queda do preço do petróleo (-4,75% no mês) com um discurso mais duro de 

autoridades monetárias europeias, reforçaram o sentimento de cautela dos investidores 

estrangeiros. Dessa forma, as principais bolsas da Europa encerraram o mês em queda 

generalizada, variando entre -0,71% (FTSE MIB) e -4,00% (IBEX35). Em relação ao 

comportamento do Ibovespa, o setor de “Siderurgia” foi o destaque positivo (8,62%). Na ponta 

negativa, o setor de “Papel e Celulose” (-6,21%). 

 

 

 
 

 

  

 



Passou o senhor gestor a estratificar o comportamento da carteira no mês de junho de 2017: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 
 

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 analisados os produtos de investimento, por UNANIMIDADE referendam as 

diretrizes para os investimentos do mês de junho de 2017. 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 julho de 2017. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 


