
 

 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 setembro 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 

apresentando aos pares do Comitê a SÍNTESE ECONÔMICA MENSAL - AGOSTO 2015 

-Alta de juros nos EUA se aproxima e China adota novas medidas para estimular a economia. 

No Brasil, o cenário de atividade deprimida persiste.  
Nos EUA, a revisão do PIB do segundo trimestre reafirmou a consistência da atividade no 

país. Entre abril e junho a economia norte americana cresceu 3,7% em termos anualizados, 

desempenho 1,4 p.p acima da leitura preliminar e 0,5 p.p acima da expectativa do mercado.  

Em sua composição, o PIB norte americano teve como principal destaque positivo a expansão 

de 3,1% do consumo das famílias.  Reconhecendo a robustez da atividade econômica e a 

melhora substancial no mercado de trabalho, a ata do FED indicou que a alta de juros nesse 

ano é provável, mas foi menos conclusiva em sinalizar o momento da primeira alta.   

Essa incerteza quanto ao início do aperto monetário deriva da preocupação de alguns 

participantes em relação ao cenário de retorno da inflação para o patamar de 2,0% no médio 

prazo.  

A despeito da estabilidade da inflação abaixo da meta estabelecida pelo FED e do cenário de 

incerteza global, avaliamos que o desenvolvimento atual da atividade doméstica é compatível 

com o aumento de juros nos EUA em setembro. 

Nos EUA, o mercado de trabalho continua melhorando gradualmente e, com isso, é 

bastante provável que o início do ajuste de juros ocorra ainda em setembro.  

O ritmo da geração de vagas reduziu-se de 245 mil em julho para 173 mil em agosto, 

frustrando a expectativa do mercado (217 mil), mas mantendo a média móvel trimestral ainda 

em ritmo robusto (221 mil) pois os números dos meses anteriores foram revisados para cima.  

Além disso, a taxa de desemprego diminuiu de 5,3% em julho para 5,1% em agosto (consenso 

em 5,2%), sendo que a taxa de participação na força de trabalho permaneceu em 62,6% e a 

métrica ampliada de desemprego (que inclui empregos de meio-período) cedeu de 10,4% para 

10,3%. 

 

 
 

 



Na Zona do Euro, o ritmo da economia mostrou desaceleração entre o primeiro e o segundo 

trimestre. 

O ritmo da economia regional (tal como medido pelo varejo e a manufatura) desacelerou na 

passagem do primeiro para o segundo trimestre, e esta dinâmica foi também captada no PIB 

efetivo, que teve expansão de 0,3% no período — variação abaixo da projetada (0,4%) e da 

observada no trimestre anterior (0,4%).   

Os últimos indicadores de confiança apontam para uma melhora da perspectiva da indústria 

alemã e das economias da periferia, o que corrobora com a nossa projeção de alta de 0,4% na 

margem para o crescimento do PIB no 3º trimestre.  

Em termos de inflação, o nível de preços em agosto apresentou variação de 0,2%, levemente 

acima do resultado anterior (0,1%), mas ainda distante da meta de 2% perseguida pelo Banco 

Central Europeu (BCE).   

Portanto, a retomada da atividade na região se mostra consistente, enquanto a inflação não dá 

sinais de aceleração. 

Na China, a autoridade monetária (PBoC) promoveu alterações no regime cambial do país, 

com o intuito de conferir maior peso às forças de mercado e estimulando também a atividade 

exportadora doméstica.  

A taxa diária de referência (RMB/US$) em torno da qual o mercado opera, dentro de uma 

banda de +/-2%, passou a ser estipulada com base no nível de fechamento do dia anterior — 

que, por sua vez, reflete a movimentação efetiva no mercado local de divisas.  

Esta flexibilização no regime foi implementada, segundo o PBoC, em caráter único e com o 

propósito de alinhar os preços entre os mercados onshore e offshore da moeda chinesa.  

Entendendo: 

O que é Renminbi? 

O renminbi (RMB) - moeda oficial da China - está pronto para se juntar ao dólar americano e 

ao euro como uma das três principais moedas de troca do mundo.  

Hoje, a China apresenta a segunda maior economia do mundo, a maior exportadora e é destino 

para investimentos globais. 

O governo chinês vem buscando internacionalizar o renminbi para, assim, fazer jus a seu 

status econômico global.  

A política do governo chinês é de promover o uso internacional do renminbi em três estágios: 

por meio de comércio, investimentos e como moeda de reserva.  

Isso representa novas oportunidades para empresas, instituições financeiras e investidores 

pessoais.  

Como o renminbi ainda não é completamente conversível, o governo chinês promoveu uma 

negociação 'offshore' na qual o renminbi pode ser utilizado fora do continente China, 

separadamente do mercado 'onshore' utilizado por empresas nacionais, residentes do país e 

empresas estrangeiras com presença na China. 

Mercados com renminbi 'offshore' vêm se desenvolvendo rapidamente em Hong Kong, 

Singapura, Taiwan e Londres.   

Empréstimos 'offshore' são impulsionados pelo mercado e não estão sujeitos às 

regulamentações que estabelecem as taxas de juros no mercado interno.  

O renminbi 'offshore' é utilizado ativamente agora no comércio internacional, em 

financiamentos e investimentos diretos, enquanto ondas rápidas e sucessivas de liberalizações 

vêm abrindo mercados 'onshore' também voltados ao trade, financiamento e investimento. 

 



 
 

No Brasil, o PIB do 2º trimestre revelou que a contração da economia se intensificou no 

período.  

Após contrair 0,7% na margem no 1º trimestre, a economia brasileira recuou 1,9% entre abril 

e junho, variação pior do que nossa expectativa (-1,4%) e a do mercado (-1,7%).  

Na comparação com o mesmo período do ano anterior a atividade retraiu 2,6%.  

Analisando pela ótica da demanda, o consumo das famílias recuou 2,1% na margem, enquanto 

na parte do investimento, a formação bruta de capital fixo teve contração de 8,8% na 

margem.  

Como esperado, o setor externo contribui positivamente com o PIB ao registrar expansão de 

3,4% das exportações e queda de 8,8% nas importações. Sob a ótica da oferta a indústria foi 

a que teve o pior desempenho na margem com queda de 4,3%.  

No segmento de serviços a queda foi de 0,7% na margem, com recuo de 3,3% no grupo 

comércio. A leitura do PIB do segundo trimestre mostrou um quadro de deterioração 

generalizada da atividade econômica, intensificando o enfraquecimento em segmentos que até 

então mostravam alguma resiliência ao ciclo baixista da economia, especialmente em serviços.  

A julgar pela dificuldade em reverter a condição dos fatores que impactaram negativamente o 

PIB, a economia brasileira deverá voltar a contrair nos próximos trimestres. 

Esse cenário de atividade deprimida contribui para o ajuste nas contas externas e já produz 

efeitos sobre o mercado de trabalho.  

Com déficit de US$ 6,2 bilhões em julho, a conta corrente acumula saldo negativo de US$ 

44,5 bilhões no ano, desempenho melhor do que o apresentado no mesmo período em 2014, 

quando a conta corrente registrou déficit de US$ 59,3 bilhões.  

A taxa de desemprego, por sua vez, atingiu o patamar médio de 8,3% no segundo trimestre, 

ante desocupação de 6,8% alcançada no mesmo período no ano anterior.  

Já no caso das contas públicas, essa desaceleração tem prejudicado a geração de receitas e 

dificultado o alcance da meta de superávit primário (0,15% do PIB) para esse ano.  

No acumulado em 12 meses até julho, o setor público consolidado é deficitário em R$50,2 

bilhões (0,9% do PIB). Em termos de política monetária, a ata do COPOM manteve a opção de 

elevar os juros caso o cenário de inflação se deteriore.  

Mais especificamente, o COPOM citou que “os riscos remanescentes (...) exigem que a política 

monetária se mantenha vigilante em caso de desvios significativos das projeções de inflação 

em relação à meta”.  



Corroborando com essa ideia de manter-se vigilante, a mudança da trajetória esperada de 

variáveis fiscais torna a percepção do cenário macroeconômico menos positiva no médio prazo.  

Entre as razões que sugerem a interrupção do ciclo por um período suficientemente 

prolongado, destaque para a avaliação de que os efeitos defasados e cumulativos da política 

monetária são condizentes para conseguir a convergência da inflação para o centro da meta no 

final de 2016, e para o reconhecimento de que a distensão no mercado de trabalho acelerou.  

Dito isso, acreditamos que uma eventual deterioração adicional do risco fiscal, acompanhada 

de depreciação mais intensa do Real, poderia levar o BC a reagir novamente.  

Entretanto, o termo “desvios significativos das projeções” não nos parece um critério muito 

claro para estabelecermos um padrão de reação direto.  

Desta maneira, manteremos o cenário base de estabilidade da taxa Selic até o final de 2015 

(14,25% ao ano). 

SETEMBRO 2015 

Na América Latina, a elevada inflação coloca pressão sobre as autoridades monetárias da 

região andina.  

No Chile, a inflação entre junho e julho acelerou de 4,4% para 4,6%, permanecendo bem acima 

do centro da meta (3,0%) e, além disso, o núcleo inflacionário manteve-se acima de 5,0%. 

Diante da preocupação com a ancoragem das expectativas, o Banco Central do Chile discutiu 

em sua última reunião a possibilidade de elevar os juros em 0,25 p.p., mas optou por mantê-los 

em 3,0% em virtude da atividade deprimida.  

No Peru, a inflação de agosto atingiu 4,0%, acima do centro da meta (2,0%). No caso peruano, 

a combinação de inflação alta com elevado déficit em conta corrente deve antecipar o início 

da alta de juros para este ano.  

Por fim, na Colômbia a depreciação cambial superior a 30% tem gerado efeitos altistas de 

segunda ordem sobre a inflação. Em julho, o nível de preços teve variação de 4,5% (acima do 

centro da meta, 3,0%). Neste contexto, a decisão de manter a taxa de juros em 4,50% na 

Colômbia contou, novamente, com a dissidência de alguns membros (em prol do aumento dos 

juros). 

Brasil: 

O boletim Focus do BCB dessa semana mostrou alterações relevantes das expectativas do 

mercado em relação às principais variáveis macroeconômicas acompanhadas.  

No que diz respeito ao crescimento do PIB, o consenso agora aponta para uma contração de 

2,44% em 2015, ante a taxa de -2,26% observada na semana anterior.  

Para o próximo ano, a queda esperada variou de 0,40% para 0,50%.  

Considerando os principais índices de inflação, destaque para o forte aumento da mediana das 

expectativas para o fechamento do IPCA em 2016, que saltou de 5,51% para 5,58%.  

Para o fechamento deste ano, o consenso de mercado indica alta de 9,29% deste indicador, 

taxa ligeiramente superior à registrada na última semana (9,28%).  

Já as expectativas para o IGP-DI subiram de 7,69% para 7,75% no fechamento de 2015, mas 

ficaram estáveis em 5,50% para o final de 2016.  

Em relação ao IGP-M, por sua vez, o consenso para o final deste ano aumentou de 7,61% para 

7,63%.  

Para o final do próximo ano, a elevação foi mais expressiva, de 5,54% para 5,64%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A visão do mercado sobre a política monetária não apresentou mudança na última leitura, já 

que a mediana das expectativas continua indicando a taxa Selic em 14,25% no final de 2015 

(manutenção do patamar atual) e 12,00% no fechamento de 2016.  

Por fim, as expectativas do mercado em relação à taxa de câmbio exibiram significativas 

revisões para cima, em linha com a forte depreciação observada nas últimas semanas.  

As estimativas saltaram de R$3,50/US$ para R$3,60/US$ no final de 2015 e de 

R$3,60/US$ para R$3,70/US$ no final de 2016. 

 

 

 
 

No front fiscal, a peça orçamentária de 2016 foi enviada ao Congresso prevendo resultado 

deficitário em R$ 30,5 bilhões (-0,5% do PIB) para o Governo Central, e já contando com 

novas medidas tributárias e operações com ativos e concessões sob domínio da União.  

Do lado dos gastos, projeta-se que as despesas obrigatórias passem de 15,0% para 15,4% do 

PIB entre os exercícios de 2015 e 2016, ao passo que as despesas discricionárias 

permanecerão estáveis em 4,0% do PIB.  



A última semana foi de grande turbulência no mercado financeiro nacional. O real se 

depreciou muito (com a taxa contra o dólar ficando acima de R$ 3,80 pela primeira vez desde 

2002), os juros futuros subiram (praticamente a curva inteira de prazos ficou acima de 

15,00% a.a.) e a bolsa de ações caiu.  

A grande causa para essa turbulência foi a apresentação da proposta de orçamento para 2016 

do governo federal, que conteve pela primeira vez desde a criação da lei de responsabilidade 

fiscal e do início do Plano Real uma perspectiva de déficit primário para o próximo ano (de R$ 

30,5 bi, equivalente a 0,5% do PIB).  

A justificativa do governo federal para essa proposta com déficit foi a resistência de setores 

da sociedade à recriação do imposto da CPMF, que arrecadaria 1,3% do PIB e faria o 

resultado primário do ano que vem ser equivalente à meta (já ajustada para baixo em julho) de 

0,7% do PIB, dizendo que caberia então ao Congresso criar medidas para tentar fazer o 

resultado atingir a meta. 

O que essa proposta de déficit primário efetivamente mostra é a falta de capacidade de 

liderar as negociações políticas que o governo tem, escancarando de vez o problema fiscal.  

A possibilidade de o Brasil passar por três anos consecutivos com déficit primário (já houve 

déficit primário em 2014 e há grandes dúvidas sobre a possibilidade de haver superávit neste 

ano), além da mostra de incapacidade de liderar as discussões, fez com que o mercado 

começasse a precificar de forma mais agressiva os resultados da perda de nota de grau de 

investimento para o país.  

Se o país efetivamente perder essa nota, a oferta de poupança externa deve diminuir, 

resultando na saída de recursos do país, com consequente aumento da taxa de juros neutra.  

Os juros do país sobem nesse caso, sem nenhum efeito contracionista sobre a inflação, mas 

com efeitos deletérios sobre a atividade e a taxa de câmbio.  

Frente ao grande processo de deterioração das variáveis econômicas durante a semana, o 

governo federal pareceu estar mais próximo de recuar e tentar colocar aditivos para tentar 

fazer o resultado primário voltar a ser superavitário no ano que vem, mas até agora nenhuma 

medida concreta foi efetivamente anunciada, e a desconfiança dos mercados ainda paira 

sobre a competência e a vontade desse governo de realmente fazer o que é necessário para 

evitar a perda de grau de investimento. 

Em cima da hora 

China versus Mundo 

Exportações chinesas caíram -5,5% em agosto. Importações mostraram recuo ainda pior, de -

13,8%. 

Bem-vindo ao novo yuan, sob depreciação. 

Em particular, destaca-se a queda brutal de -20% YTD das importações advindas de países 

commoditizados como Austrália e Brasil. 

Em alguma medida, o Governo chinês consegue evitar o derretimento das Bolsas locais, e 

estimula a atividade via câmbio e juros. 

EUA: 

Semana que vem saberemos se o Fed vai dar partida em um novo ciclo de aperto monetário. 

O gráfico abaixo mostra as três experiências mais recentes de aumento dos juros 

americanos: em 1994, 1999 e 2004. 

Nessas ocasiões, a escalada da Fed Funds Rate se deu por meio de vários ajustes sucessivos, 

até um teto médio de 5% a 6% ao ano.  

O mercado espera algo diferente desta vez: correções módicas, até um tetinho em torno de 

2% ao ano. 

Como não há exemplos históricos do tipo, estamos no escuro. 

E estamos também curiosos para saber como os países emergentes reagirão ao novo aperto do 

Fed. 

 



 

 

 
 

De volta à vaca fria nacional, notamos um crescente desconforto com a "nova matriz 

econômica” - que, ironicamente, reflete um pensamento já visto como ultrapassado nos anos 

1980. 

A nova matriz desejou um déficit primário também para 2016, mas isso pode custar a 

renúncia de Levy e do próprio investment grade. 

Portanto, novos rumores indicam (grande) aumento de impostos à la CIDE combinado com 

(pequeno) corte de gastos públicos, com vistas a recuperar a meta de superávit de 0,7% do 

PIB. 

Por razões diferentes, este é o cenário second best para Levy, second best para Nelson 

Barbosa e second best também para Renan Calheiros. 

 

Investimentos 

 

Passou o senhor gestor a estratificar a posição dos investimentos, analisados a evolução 

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

enquadramento frente a Resolução CMN 3922/2010. 

Preliminarmente, deu ciência o Senhor Gestor acerca do recolhimento parcial da contribuição 

patronal devida pela PMP relativa à FOPAG 07/2015, conforme quadro abaixo: 

 

 



Também cientificou que, atendendo a legislação municipal, foi oficiada a PMP na pessoa da 

Exmª. Srª. Prefeita Municipal acerca do fato. Alertou que a falta de contribuição impacta nos 

resultados a serem alcançados estes, determinados na Avaliação Atuarial 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ÍNDICES IPCA META CDI SELIC IDkA IRFM IRFM-1 IMA IMA B IMA B5 IMA B5+ IBOV IBX

IPCA 2A GERAL FCH Fch

Janeiro 1,24 1,6984 0,9293 0,9426 1,9800 1,7857 1,0686 2,0802 3,1174 2,0538 3,7114 -6,2000 -5,8800

Fevereiro 1,22 1,6784 0,8185 0,8288 1,1722 0,2900 0,7400 0,4500 0,5400 1,2200 0,1700 9,9700 9,3300

Março 1,32 1,7784 1,0361 1,0478 1,1342 -0,0334 0,9336 0,0495 -0,2836 1,0294 -1,0206 -0,8400 -0,0551

Abril 0,71 1,1684 0,9483 0,9587 0,3685 1,0924 0,8398 1,5894 2,4389 0,4597 3,5538 9,9300 9,1200

Maio 0,74 1,1984 0,9838 0,9924 2,2836 1,6928 0,9547 1,8275 2,5714 1,6313 3,1447 -6,1700 -5,4700

Junho 0,79 1,2484 1,0658 1,0741 0,8477 0,3200 0,9300 0,2700 -0,2700 0,8500 -0,7300 0,6100 0,7700

Julho 0,62 1,0784 1,1800 1,1863 1,8631 1,2100 1,2800 0,5100 -0,7300 1,7800 -1,8000 -4,1700 -3,4400

Agosto 0,4583 1,1100 1,1163 -0,2640 -0,8458 1,0247 -1,1540 -3,1142 -0,4687 -4,5856 -8,3300 -8,2500

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total: 7,6600 10,3071 8,3500 8,4400 9,7319 5,5763 8,0464 5,7991 4,2024 8,8569 2,1584 -6,7600 -5,7300



 

 
 

Análise da evolução do risco da carteira 

Em agosto, o VaR de todos os índices de renda variável se elevaram em relação ao mês 

anterior, dado o aumento na volatilidade das ações no mês.   

No segmento de renda fixa, o VaR dos índices também aumentaram em relação ao mês 

anterior, com exceção do IRF M1. 

A divulgação do PIB do segundo trimestre que caiu 1,90% em relação ao trimestre anterior e 

a deterioração das expectativas em relação aos próximos anos, principalmente em relação ao 

crescimento e política fiscal, agitaram o cenário econômico.   

No cenário político, a saída de Michel Temer da articulação do Governo aumentou a tensão no 

Executivo.  

No cenário externo, a desaceleração chinesa preocupa cada vez mais, levando o Banco Popular 

da China a desvalorizar o yuan em aproximadamente 3% em poucos dias, fato que não 

acontecia a mais de 20 anos. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

Apresentou o senhor gestor o posicionamento do ITA-UNIBANCO quanto aos cenários: 

 

 

 
Internacional  

Estados Unidos: se aproximando da alta de juros, com mercado de trabalho sólido, porém 

ainda sem sinais fortes de aceleração da inflação;  

Zona do Euro com redução da importância do evento Grécia, e perspectiva de recuperação 

gradual;  

China com dados negativos na margem e intervenções para evitar desaceleração brusca da 

economia.  

Brasil  

Perspectivas ruins para atividade, deterioração das receitas fiscais e cenário político 



desafiador  

Aumento substancial da chance de perda do grau de investimento no próximo ano  

Estamos mais pessimistas do que o consenso para a atividade tanto em 2015 quanto em 2016, 

e reconhecemos a necessidade de maiores esforços para que o cenário de médio e longo prazo 

envolvam maiores taxas de crescimento. 

 

 
 

 

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, após debate acerca da conjuntura sócio-político-econômica nacional e dos 

fatores internacionais, bem como análise do risco sistêmico, por UNANIMIDADE referendam 

as diretrizes para os investimentos e alocação da carteira do IPSPMP PIRAPREV do mês de 

agosto/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 setembro de 2015. 
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Membros:    
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      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 


