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

 Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos. 

 

Aos 05 dias do mês de julho 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, Sr. Roberto Bueno e o senhor Osmar Giudice, presidente do 

Comitê. 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 junho 

de 2018: 

No cenário doméstico, os indicadores divulgados em junho refletiram o impacto do choque de oferta 

causado pela paralisação dos caminhoneiros nas ultimas semanas de maio. O choque terá efeitos 

diretos e indiretos que já começaram a se materializar na economia. Os preços, tanto no varejo como 

no atacado, foram fortemente pressionados ao longo de junho por conta do desabastecimento de 

alimentos e pela alta no preço dos combustíveis. Os indicadores de confiança continuaram a arrefecer, 

refletindo os impactos indiretos da greve. No caso da variação dos preços, os efeitos devem se dissipar 

nos próximos meses. Porém, em relação à atividade, parte dos efeitos será temporário, como no caso 

da indústria, mas outra parte, ligada a serviços e à confiança, terá efeitos mais permanentes na 

economia. Em junho tivemos também o encontro do Conselho Monetário Nacional (CMN) que além 

de reafirmar as metas de inflação de 2019 (4,25%) e de 2020 (4,00%), definiu a meta para 2021 em 

3,75% em uma decisão que, de certa forma, pode ser considerada como uma surpresa para parte 

relevante dos participantes do mercado. A decisão representa amadurecimento do sistema de metas de 

inflação do Brasil, na medida em que aproxima o país de algo mais próximo do praticado em países 

emergentes semelhantes. No entanto, pode não ter o efeito de reduzir as expectativas de inflação no 

horizonte da nova meta devido à elevada incerteza. Por fim, o BCB divulgou em junho o RTI do 2º 

semestre de 2018, documento no qual a instituição reduziu a projeção de crescimento do PIB de 2018 

de 2,6% para 1,6%. Sobre a inflação o IPCA acelerou de 0,40% para 1,26% (M/M) em junho. O 

resultado foi puxado, principalmente, pela alta no preço de Alimentação no domicílio. Apesar da 

maior variação na margem, os dados continuam mostrando que a dinâmica do IPCA segue favorável a 

despeito dos choques, que se dissiparão nos próximos meses. O IPCA acumulado em 12 meses deve 

permanecer próximo da meta de 4,50%, desacelerando para 3,90% em dezembro. No âmbito fiscal, a 

Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou em junho o relatório preliminar do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (PLDO). O projeto prevê meta de déficit primário de R$ 139 bilhões para o 

governo federal em 2019. Para 2020 e 2021, a meta indicativa é de déficit de R$ 110 bilhões e R$ 70 

bilhões respectivamente. No que se refere à política monetária, na reunião do COPOM, o Banco 

Central do Brasil (BCB) manteve a Selic estável em 6,50% e se absteve de apresentar sinalizações 

futuras para a taxa de juros. Na Zona do Euro, tanto as sondagens como os dados de confiança tiveram 

novo declínio em junho. O PMI1 do setor industrial da região recuou de 55,5 para 54,9 pontos. Em 

relação aos dados de frequência mensais divulgados em junho, a piora foi generalizada. O setor 

varejista desacelerou de 0,6% para 0,1% (M/M) em abril, enquanto a indústria registrou queda de 

0,9% (M/M) no período. Por fim, a leitura final do PIB do 1T18 confirmou que a economia do bloco 

cresceu 0,4% (T/T) no período, desacelerando em relação ao avanço de 0,7% (T/T) no trimestre 

anterior. No Reino Unido a leitura final do PIB foi revisada de 0,1% (T/T), na prévia, para alta de 

0,2% (T/T). A revisão foi puxada pelo aumento nos gastos do consumidor e do governo. Sobre a 

política monetária, tivemos em junho a reunião do BCE2 e do BoE3. Em relação ao BCE, o foco do 

encontro foi a atualização do programa de compra de ativos (QE). A autoridade monetária anunciou 

extensão do programa até dezembro, com redução do volume de compras de € 30 bi para € 15 bi por 

mês a partir de setembro. A instituição decidiu ainda manter as taxas de juros inalteradas por pelo 

menos mais um ano. Quanto à reunião do BoE, a autoridade monetária decidiu manter a taxa de juros 

inalterada em 0,50%. No quesito político, as divergências em relação a política migratória na 

Alemanha causaram fragilização da histórica aliança entre o CDU, partido de A. Merkel, e o CSU. Na 

Itália, o desconforto com a formação do novo governo diminuiu após a coalização do Movimento 5 

Estrelas e Liga do Norte. 

Na China, as incertezas em relação à renegociação dos termos comerciais com os EUA continuaram 

refletindo nos indicadores de atividade. As sondagens industriais mostraram arrefecimento em junho, 

com queda no PMI Manufatura, tanto o medido pelo órgão oficial do país (de 51,9 para 51,5 pontos)  

 



como o medido pela Caixin (de 51,1 para 51,0 pontos). No que se refere política monetária, o BC 

chinês (PBoC) manteve as taxas de juros inalteradas na reunião de junho, surpreendendo o mercado, 

dado que o PBoC costuma acompanhar as decisões do Fed. Em um sinal claro de que pretende 

flexibilizar a política monetária, o PBoC reduziu a taxa dos depósitos compulsórios em 0,50%, 

promovendo o segundo corte nesse ano, e sinalizando uma mudança na orientação da política 

monetária, que até o momento segue levemente contracionista. 

Nos EUA, as tensões comerciais tiveram nova deterioração, com o governo americano anunciando a 

imposição de tarifas de 25% sobre a importação de US$ 50 bilhões em produtos chineses, dos quais 

US$ 34 bilhões passaram a valer a partir do dia 06 de julho. Diferente da proposta de abril, a nova lista 

afeta principalmente produtos associados à política “Made in China 2025”, que promove setores 

tecnológicos e de alto valor agregado. A China, em represália, anunciou que elevará tarifas no mesmo 

dia, com encargos sobre US$ 34 bilhões em importações americanas. Sobre a política monetária, 

conforme esperado, o Fed1 elevou a taxa de juros de curto prazo em 25 bps, para um intervalo entre 

1,75% e 2,00%. Em geral, o balanço de riscos foi mantido, com destaque para o crescimento 

econômico sólido, com bons números do mercado de trabalho, recuperação dos gastos das famílias e 

do investimento privado. O que chamou a atenção foi a sinalização no comunicado de que o Fed está 

migrando para uma posição mais neutra da política monetária. No documento, o BC americano 

eliminou parte de um parágrafo, que vinha sendo mantido intacto desde dezembro de 2015, onde 

afirmava que a evolução da economia garantiria aumentos graduais na taxa de juros. Outro foco foi o 

conteúdo do relatório de projeções do Fed, no qual a mediana da taxa de juros para 2018 subiu de 

2,1% para 2,4%, corroborando para o cenário de mais duas altas de juros esse ano, perfazendo um 

total de 4 em 2018. Em relação aos dados de atividade, tivemos desempenho misto na economia 

americana. A leitura final do PIB do 1T18 foi revisada de alta de 2,2%, na segunda prévia, para 2,0% 

(T/T, a.a.). A revisão foi puxada pelo menor crescimento dos gastos do consumidor (de 1,0% para 

0,9%, T/T, a.a.). O dado de maio para a produção industrial mostrou recuo de 0,1% (M/M), enquanto 

as vendas do varejo, por outro lado, avançaram 0,8% (M/M) no período. O grupo de controle, que 

exclui automóveis, materiais de construção, postos de gasolina e serviços de alimentação, avançou 

0,5% (M/M). Sobre os números de inflação, o núcleo do PCE2, principal medida acompanhada pelo 

Fed, avançou de 1,8% para 2,0% (A/A) em maio, atingindo a maior taxa desde abril de 2012. No 

mercado de trabalho, os dados mostraram ritmo de crescimento sólido, com a criação de 223 mil vagas 

em maio, acima do esperado pelo mercado (190 mil). A taxa de desemprego caiu de 3,9% para 3,8%, 

atingindo o menor patamar em 18 anos, como fruto da redução da taxa de participação na força de 

trabalho (de 62,8% para 62,7%). A média dos ganhos salariais, por sua vez, avançou tanto na margem 

(de 0,1% para 0,3%, M/M), como no confronto anual (de 2,6% para 2,7%). 

RENDA FIXA- IRF-M- 

O mês de junho ainda sofreu com a volatilidade nos juros nominais e reais presente no mês de maio. 

Durante a primeira quinzena, houve abertura da curva refletindo as incertezas internas e externas. Já 

na segunda quinzena do mês após a decisão do Copom de manter inalterada a taxa Selic a curva de DI 

futuro fechou, retornando a níveis próximos aos de fechamento do mês anterior. A curva de NTN-B 

acompanhou o movimento da curva prefixada, com abertura das taxas na primeira quinzena de junho. 

Já na segunda metade do mês, após a decisão do Copom de manter inalterada a taxa Selic, a curva de 

NTN-B apresentou fechamento, porém com menor intensidade que a curva prefixada, resultando em 

abertura durante o mês de junho. 

IMA-B E LFT 

A curva de NTN-B acompanhou o movimento da curva prefixada, com abertura das taxas na primeira 

quinzena de junho. Já na segunda metade do mês, após a decisão do Copom de manter inalterada a 

taxa Selic, a curva de NTN-B apresentou fechamento, porém com menor intensidade que a curva 

prefixada, resultando em abertura durante o mês de junho. 

PERSPECTIVAS JULHO 

Incertezas em relação à sustentabilidade da trajetória da dívida bruta brasileira, em virtude da 

dificuldade em se implementar as reformas estruturais (previdência, por exemplo) necessárias ao 

cumprimento do teto de gastos: alocação em compra de inflação implícita no vértice 2022. 

Manutenção do cenário benigno de inflação corrente. Ainda vemos espaço para alívio da pressão sobre 

a ponta curta da curva de juros nominais. A ponta longa da curva deve seguir cada vez mais 

pressionada pelo ambiente político, à medida que se aproxima o período eleitoral. Para o ambiente 

externo, vemos o cenário de acirramento da guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos como 

um cenário desafiador para as economias emergentes. 

 

 



 

 

 
RENDA VARIÁVEL 

A continuidade da deterioração do cenário econômico/eleitoral prospectivo interno foi determinante 

para mais um desempenho negativo do Ibovespa no ano. A piora dos fundamentos após a paralisação 

dos caminhoneiros, associada às incertezas relacionadas ao resultado da eleição presidencial foram os 

dois principais fatores domésticos que sustentaram a trajetória negativa da bolsa que encerrou o mês 

de junho com queda de 5,20% aos 72.763 pontos. Nos Estados Unidos o desempenho foi misto: -

0,59% (Dow Jones), 0,48% (S&P500) e 0,92% (Nasdaq). Na Ásia, a bolsa de Shangai foi destaque de 

queda (-8,01%), resultado da guerra comercial entre China e EUA. Quanto ao mercado de BDR Nível 

1 negociados na BM&FBovespa, o índice BDRX apresentou variação positiva de 4,31% em junho. O 

destaque positivo foi o setor de Consumer Discretionary que subiu 8,88%. Pelo lado negativo, o 

destaque foi o setor de Materials que recuou 4,73%. 

PERSPECTIVAS JULHO 

O crescimento significativo dos riscos no ambiente doméstico enseja uma visão mais cautelosa para a 

bolsa nos próximos 3 meses motivados pela antecipação da discussão do cenário eleitoral e incerteza 

relacionada à continuidade das reformas estruturais e da trajetória fiscal. Apesar disso, o crescimento 

projetado do PIB nos próximos anos associado à recente queda do mercado acionário resulta em 

assimetria favorável para os ativos locais, de modo que nossa visão se mantém marginalmente 

favorável para a bolsa no horizonte de 12 meses. 

 

 

 



 
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; 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; necessário adicionar risco aos 

investimentos para obtenção de melhores retornos com contraponto na aquisição de títulos públicos 

federais de forma direta. O Senhor gestor apresentou a necessidade de alteração da Política de 

Investimentos adequando essa situação, qual seja, aquisição de títulos públicos federais no montante 

que do inicial de R$ 16.000.000,00 passa a R$ 20.000.000,00 mediante o cruzamento dos ativos x 

passivos constantes da avaliação atuarial, onde se estabeleceu a data de corte de vencimento para 

2026. 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 

por todos. Nesse diapasão, apresentou o senhor gestor os resultados da carteira de investimentos do 

Piraprev frente aos cenários vivenciados: 

 

 

 

 

 



 

Também deu ciência o Senhor Gestor de que em função dos cenários, seria conveniente zerar posição 

no FI Itaú Institucional Juros e Moedas , que prospecta desempenho não condizente migrando para FI 

Ações do próprio Itaú-UNIBANCO, ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX. 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.  

Na sequencia, apresentada a proposta de alteração da Política de Investimentos 2018 a fim de que a 

mesma passe a contemplar a aquisição de títulos públicos federais, conforme anteriormente aprovado; 

que alteração tal implica apenas nas alterações dos limites constantes da tabela de alocação, mantendo-

se os demais itens já aprovados, conforme segue: 

Introdução: 

A ocorrência de pleito eleitoral, em especial à Presidência da República, por si só tem o condão de 

trazer uma dose maior de volatilidade ao mercado financeiro. As eleições de 2018 carregam consigo 

um grau de instabilidade maior quer pela indefinição de propostas de governo por parte dos 

candidatos, quer pela desilusão da população votante quanto à política e os que se dizem 

representantes do povo. 

A Operação Lava Jato da Polícia Federal foi um divisor de águas, expondo a corrupção no governo de 

forma inédita, assustadora e com seus resultados avassaladores. 

Em dezembro de 2017, houve a edição da Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 4.604, 

que alterou em parte a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922, passando a permitir aos 

Institutos de Previdência a aquisição direta de Títulos Públicos Federais, marcados pela curva, 

auxiliando o atingimento das metas atuariais, vez que, levado a vencimento, não há incidência de 

volatilidade. 

Analisando as Projeções Atuariais do Plano Previdenciário constante da Avaliação Atuarial do 

IPSPMP-PIRAPREV para o exercício de 2018, (cruzamento do ativo versus passivo) até o exercício 

de 2026 considerando-se apenas receitas contra despesas, ex-variação dos investimentos, há 

disponibilidade financeira para levar a termo títulos públicos federais com vencimento até 2026. 

Nesse sentido, o Comitê de Investimentos e o Conselho Administrativo aprovaram a aquisição do 

montante de R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais). Esse montante, desde que adquirido no 

percentual da meta atuarial estabelecida em IPCA + 5,50% a.a., salvaguarda essa parcela do PL do 

Instituto. 

Fica a Tabela constante do item 8. Diretrizes, Estratégia, Faixas de Alocação e Limites da Política de 

Investimentos alterada conforme segue: 

 

 
A presente Alteração no Plano de Investimentos terá validade de ... de julho de 2018 a 31 de dezembro 

de 2018 com monitoramento constante, podendo ser alterado durante sua execução.  

Os membros presentes referendaram  a alteração da POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 junho 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 05 de Julho de 2018. 

 

 

Comitê de Investimentos:   Maria Lúcia Herdade Carvalho 
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