
 

 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 agosto 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. Constatada a existência legal 

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

dando ciência aos pares acerca dos cenários micro e macroeconômicos (Fonte: ANBIMA) 

► Metas fiscais para 2015 e próximos dois anos são revisadas para baixo e impactam 

mercado 

► Dólar acelera, alcança R$ 3,50 e adiciona risco ao controle da inflação 

► BC aumenta a oferta de swaps cambiais para conter elevação do dólar 

Em julho, os efeitos do ambiente político prevaleceram sobre os eventos econômicos. A 

percepção dos investidores quanto ao cenário para o médio prazo, em alguma medida, se 

refletiu na desvalorização mensal do real de 9,4%, que traz desafios adicionais ao controle da 

inflação. Apesar disto, foram observados eventos importantes no plano econômico, como a 

redução da meta fiscal, o aumento de 50 pontos base na meta de juros e a recente redução da 

nota de crédito brasileira, que provocaram uma significativa reprecificação dos ativos e 

reforçaram a necessidade de o governo articular uma pauta construtiva. 

Nos mercados, os principais reflexos foram a elevação das taxas dos títulos com maior 

duration no segmento de renda fixa, e a desvalorização do real, que favoreceu os fundos 

cambiais e aqueles com exposição a investimentos no exterior. No mercado de capitais, a 

queda das captações domésticas e a ausência de emissões externas seguem refletindo a falta 

de dinamismo econômico. 

Revisão da meta fiscal leva à correção dos ativos 

O segundo semestre de 2015 começou frustrando as expectativas dos agentes quanto ao fim 

do ciclo de alta da meta para a taxa Selic e à melhora do balanço de risco inflacionário. A 

volatilidade dos ativos, que já vinha caracterizando o semestre anterior em função das 

dificuldades políticas enfrentadas pelo governo em um contexto recessivo, foi reforçada com 

a revisão das metas fiscais para este e para os próximos dois anos. A revisão, anunciada no dia 

22/7, acabou levando à piora do cenário com a elevação do câmbio e das curvas de juros. De 

fato, já havia a percepção de que as metas fiscais anteriores (de 1,19% do PIB para 2015 e de 

2% do PIB para o período de 2016 a 2018) eram pouco factíveis, porém, o tamanho do ajuste 

foi maior do que o esperado pelo mercado. As novas metas, de 0,15%, 0,7% e 1,3% do PIB para 

os três primeiros anos do atual mandato presidencial (em 2018 permaneceu 2%), 

respectivamente, acabaram por induzir reavaliações do risco soberano por parte das 

principais agências de rating, mas sem a perda do grau de investimento. O efeito foi imediato 

sobre o câmbio, com a moeda norte-americana atingindo R$ 3,53, alta de 7,6% entre o anúncio 

das novas metas e o último dia 7/8, quando o Banco Central ofertou 11 mil contratos de swap 

cambial, interrompendo a trajetória de alta do dólar. A mesma oferta foi repetida nos dias 

10, 11 e 12/8, confirmando a suspensão da estratégia da Autoridade Monetária de redução da 

rolagem dos swaps cambiais, iniciada no começo de julho. Apesar de essa medida ter reduzido 

a pressão sobre o câmbio, no primeiro momento, a trajetória do dólar voltou a ser de alta, 

refletindo, entre outros motivos, as desvalorizações do yuan no período. Até o dia 12/8, o real 



já acumulava desvalorização de 31,1% frente a moeda norte-americana no ano, trazendo maior 

preocupação em relação ao possível contágio (pass-through) sobre os preços domésticos.  

► IPCA 12 meses atinge 9,60% com projeção do Comitê 

► ETTJ sofre deslocamento para cima após novas metas fiscais 

► Inflação implícita tem alta média de 20 pontos-base 

Nesse sentido, piorou o balanço inflacionário no período. Considerando a projeção do Comitê 

Macroeconômico da ANBIMA para o IPCA em agosto, de 0,29%, a inflação acumulada em 12 

meses atingiria 9,60%, e só começaria a cair em setembro, quando a previsão para o mês, de 

0,39%, geraria um acumulado de 9,41%. Esse mesmo cenário provocou um deslocamento para 

cima da estrutura a termo das taxas de juros, calculada pela ANBIMA a partir dos preços do 

mercado secundário de títulos públicos, tanto para os papéis prefixados quanto para os 

indexados ao IPCA. A inflação implícita embutida nos títulos prefixados acompanhou o 

movimento e o vértice para um ano (252 dias úteis) alcançou 6,33% contra 6,26% do dia 

anterior à revisão das metas fiscais. Em média, a curva manteve-se, até o começo de agosto, 

com 20 pontos-base acima da curva de inflação implícita do dia 22/7. Diante da piora no 

balanço de riscos, as apostas de novo aumento da taxa Selic em 0,50% ganharam força, o que 

acabou sendo confirmado pelo Copom em sua reunião dos dias 28 e 29 de julho, que elevou a 

taxa para 14,25% ao ano. 

 

 
 

 

 
 

 



A subida dos juros alavancou a rentabilidade das aplicações em ativos de renda fixa pós-

fixados, como a LFT, relativamente à dos prefixados.  

O comportamento do IMA, que representa uma carteira teórica de títulos públicos federais 

em mercado, refletiu o forte ajuste nas curvas, principalmente por conta dos ativos de maior 

maturidade, que passaram a apresentar perdas após o dia 22/7.  

O subíndice mais afetado foi o IMA-B 5+, que registrou queda acima de 2% no período. 

Mesmo os títulos com prazos mais curtos, quando não perderam valor, tiveram redução do 

ritmo de alta ao longo do mês de julho.  

O único subíndice que manteve a performance no período foi o IMA-S, que reflete a carteira 

de LFT, e subiu 1,18% no mês. 

► Em 2015, Tesouro segue colocando 90% das ofertas de LFT 

► Demanda maior por LFT gera ágio nos leilões do Tesouro 

► Agenda do Senado melhora perspectiva para os ajustes 

A maior demanda por títulos com taxas flutuantes permitiu ao Tesouro Nacional 

alcançar o maior volume financeiro nos leilões de venda de LFT desde 2009, de R$ 174 

bilhões, e manter uma colocação para esses títulos num patamar acima de 90% da quantidade 

ofertada nos leilões.  

O maior interesse dos investidores tem permitido ao governo vender com ágio esses títulos, 

de 0,008% e 0,0051% nos leilões de julho e agosto, respectivamente.  

Apesar da alta demanda no primário, as negociações com LFT no mercado secundário vêm 

perdendo participação no total negociado, indicando a preferência pelo título em uma 

conjuntura de juros altos.  

O cenário continua de risco elevado para o sucesso dos ajustes propostos pelo governo, 

embora, na segunda semana de agosto, as negociações em torno de uma agenda econômica de 

consenso com o Senado tenham trazido, mesmo que de forma parcial, um indicativo de 

melhora nas condições políticas, em especial para o andamento da agenda fiscal. 

 

            
 

Passou o senhor gestor a estratificar a posição dos investimentos, analisados os mapas de 

enquadramento, da rentabilidade versus índices, da meta atuarial e enquadramento frente a 

Resolução CMN 3922/2010: 

 

 

 

 



 

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, por UNANIMIDADE referendam as diretrizes para os investimentos e 

alocação da carteira do IPSPMP PIRAPREV do mês de julho/2015. 

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 agosto de 2015. 
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