
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos 09 dias do mês de outubro 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 o estudo “Palavra do estrategista: Na frente do caminhão”: 

De acordo com o Banco Central, as reservas internacionais do país equivaliam no começo de 

outubro a pouco mais de US$ 370 bilhões.  

Ao mesmo tempo, porém, a moeda nacional tem perdido valor a uma velocidade alarmante: o 

dólar fechou o mês de setembro cotado a quase R$ 4,00 (R$ 3,97 para quem estiver 

interessado), contra R$ 2,45 ao fim de setembro de 2014, OU SEJA, 62% mais caro.  

No terceiro trimestre deste ano, o dólar saltou nada menos do que 28%, movimento similar às 

antigas maxidesvalorizações dos anos 70 e 80. 

Neste contexto, a pergunta que inevitavelmente aparece diz respeito à possibilidade do Banco 

Central utilizar parte das reservas para deter o movimento de encarecimento do dólar 

(desvalorização do real). O presidente do Banco Central, numa rara aparição para a 

apresentação do Relatório Trimestral de Inflação – ritual habitualmente realizado pelo 

Diretor de Política Econômica –, respondeu afirmativamente à questão.  

“As reservas são um seguro. Podem e devem ser utilizadas”, afirmou, acrescentando que 

“todos os instrumentos estão no raio de ação do Banco Central, caso seja necessário à 

frente”. 

Desde então, a escalada da moeda norte-americana foi interrompida e seu valor, que havia 

atingido um máximo de R$ 4,24 no meio do dia 23 de setembro, recuou para menos de R$ 

4,00 no final da semana passada.  

Parece, portanto, que a resposta adequada foi dada ao problema. 

Um bom exemplo, mas com o sinal contrário, foi a intervenção do BC a partir de meados de 

2013.  

O anúncio do Federal Reserve referente à moderação da sua política de expansão quantitativa 

(QE, isto é, emissão de moeda para manter as taxas de juros baixas), interpretado como sinal 

de possível elevação da taxa de juros norte americana, causou volatilidade no mercado global 

de câmbio, levando o BC a, mais uma vez, ofertar dólares no mercado futuro por meio de 

swaps. 

No entanto, a volatilidade internacional rapidamente se reduziu, enquanto o Banco Central 

prosseguiu em sua política, vendendo cerca de US$ 108 bilhões entre junho de 2013 e o final 

de 2014, apesar da normalização das condições de mercado.  

Ficou claro, ao longo do processo, que, apesar das juras em contrário, o objetivo do Banco 

Central não era reduzir a volatilidade e prover liquidez a um mercado pouco líquido, mas sim 

impedir, na medida do possível, que o real perdesse ainda mais do seu valor e assim ameaçasse 

acelerar ainda mais a inflação, já no limite superior da meta. 

A política funcionou por algum tempo, moderando a desvalorização do real, mas se provou 

eventualmente infrutífera. Quando ficou claro que os problemas da economia brasileira, em 

particular no lado fiscal, não seriam resolvidos facilmente num ambiente marcado pela 

reeleição da presidente, o dólar retomou sua escalada, descrita no primeiro parágrafo deste 



relatório. Em consequência, nos 12 meses terminados em agosto deste ano (antes, portanto, 

da última rodada de desvalorização do real), o Banco Central acumulou perdas relativas ao 

ajuste dos swaps da ordem de R$ 110 bilhões, quase 2% do PIB!  

Posto de outra forma, não apenas a intervenção do Banco Central fracassou em sua tentativa 

de impedir a desvalorização da moeda nacional, mas também acumulou um prejuízo sem 

precedentes. 

De volta ao problema corrente, faz sentido nova intervenção do Banco Central? 

Como argumentamos acima, esta questão equivale a perguntar se há volatilidade excessiva 

num contexto de baixa liquidez. 

Não é o caso.  

Em que pese certa redução do fluxo de dólares, não houve falta de liquidez no mercado 

cambial que justificasse, ao menos até agora, uma política de intervenção com o objetivo 

(verdadeiro) de reduzir a volatilidade. 

A desvalorização da moeda nacional é, em larga medida, resultado de uma piora considerável 

das condições da economia brasileira, em particular no que respeita à questão fiscal, 

explorada em relatórios anteriores. 

Diga-se, aliás, que o próprio Banco Central reconhece o problema, ainda que em linguagem 

tipicamente cifrada: “a mudança de trajetória para as variáveis fiscais, implícita na proposta 

orçamentária para 2016, afetou as expectativas e, de forma significativa, os preços de ativos 

(...), contribuindo, se não houver mudança de direção, para uma avaliação negativa sobre o 

ambiente macroeconômico no médio e no longo prazo”. 

Trocando em miúdos, o anúncio de um déficit primário embutido no orçamento do ano que vem 

está por trás da desvalorização da moeda, já que contribui para a percepção de piora acerca 

das possibilidades de repagamento da dívida.  

Em números, após a divulgação da proposta orçamentária no final de agosto, o risco-país (o 

adicional de juros que o país tem que pagar para compensar a percepção da probabilidade de 

calote) saltou de 3,50% ao ano para pouco mais de 5% ao ano, níveis vistos pela última vez no 

terceiro trimestre de 2004 (à exceção de um breve período no momento mais agudo da crise 

internacional em outubro de 2008). A perda de valor do real é, com o perdão do trocadilho, 

apenas o outro lado da moeda da piora da percepção de risco.  

A propósito, esta percepção – ainda que relacionada – pouco tem a ver com a decisão da S&P 

quanto à perda de grau de investimento: países com grau de investimento tipicamente não 

pagam 3,50% ao ano de prêmio do risco como era o caso do Brasil antes do rebaixamento. 

A origem do problema é, portanto, fiscal: a desordem das contas públicas sugere que o país 

pode ter dificuldades para saldar suas dívidas, não hoje, é bom que se diga, mas em algum 

momento à frente.  

Por conta disso, investidores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, não apenas demandam 

uma taxa de juros mais elevada para comprar títulos nacionais, mas também fogem da moeda 

nacional. 

Nesse sentido, vender dólares para conter a desvalorização do real seria, na melhor das 

hipóteses, um paliativo temporário.  

Para usar de uma metáfora um tanto gasta, modera a febre, mas não ataca a infecção que a 

causa. 

Há agravantes, porém, não capturadas pela metáfora... 

O êxito inicial no sentido de baratear o câmbio dá chance aos compradores de dólares de 

obterem a moeda americana a preços mais baixos do que fariam caso o Banco Central se 

abstivesse da intervenção, isto é, beneficia justamente quem está apostando contra, 

mantendo aberta uma porta que deveria ir se estreitando à medida que o dólar fosse ficando 

mais caro. 

Quem joga pôquer (não é o meu caso, desde já confesso) costuma dizer que, se alguém não 

consegue identificar o “pato” à mesa logo no início do jogo, este alguém é o “pato”.  



 

No caso, o “pato” tem sido o Banco Central, ainda “vendido” em mais de US $ 100 bilhões no 

mercado futuro e preparado para bancar a saída dos mais afoitos. 

Talvez ainda mais importante, a própria percepção de risco pode piorar dependendo da 

magnitude da perda de reservas.  

Como notado, o país possui US$ 370 bilhões de reservas, enquanto o Banco Central está 

“vendido” em pouco mais de US$ 100 bilhões, o que deixa uma posição líquida algo inferior a 

US$ 260 bilhões.  

É ainda confortável e assegura aos investidores a capacidade do país honrar seus 

compromissos externos, o que reduz o risco de uma parada súbita do ingresso de capitais. 

Todavia, este risco certamente aumentaria caso a intervenção fosse além de certos limites, 

que, honestamente, são impossíveis de calcular no presente momento.  

Ou seja, o “orçamento” de intervenção do Banco Central está longe de ser infinito e deve ser 

bastante menor do que os US$ 370 bilhões alardeados, visto que boa parte da munição já foi 

usada em 2013 e 2014. 

A própria percepção de que o “orçamento” de intervenção é limitado (e bem menor do que era, 

por exemplo, em 2013) acaba reduzindo a efetividade da política no que diz respeito tanto à 

sua capacidade de conter a valorização do dólar, quanto ao período que conseguirá prevalecer. 

Há que se entender que, ao final das contas, o encarecimento do dólar, por mais efeitos 

colaterais negativos que tenha sobre a inflação, contribuindo para a queda do salário real, 

assim como perdas para os que têm dívidas em moeda estrangeira, faz parte da solução, não 

do problema. 

Já há sinais de melhoras nas contas externas que se devem ao real mais fraco: menores 

gastos com viagens internacionais, redução na remessa de dividendos, assim como parcela da 

queda das importações (além dos menores preços de petróleo e contração da demanda 

interna).  

Interromper este processo apenas retarda o ajuste requerido do nosso balanço de 

pagamentos, uma das poucas frentes em que o país tem feito progresso ao longo de 2015, 

tendo reduzido seu déficit externo em cerca de US$ 19 bilhões entre janeiro e agosto deste 

ano na comparação com igual período de 2014. 

Se ainda assim, apesar de todos os motivos em contrário, o Banco Central partir para uma 

estratégia mais agressiva de venda de reservas com o objetivo de conter a taxa de câmbio, no 

meu entendimento abrir-se-ia uma oportunidade favorável para a compra de moeda 

estrangeira a preços algo mais camaradas, cortesia da nossa sempre gentil autoridade 

monetária. 

Em suma, o que vemos hoje parece ser uma visão acelerada do processo que se estendeu de 

meados de 2013 ao final de 2014.  

Naquele momento, mesmo contando com certo sucesso inicial, o Banco Central não se mostrou 

capaz de fazer frente às forças que exigiam a perda de valor do real. Agora os mesmos 

motivos que levaram à desvalorização da moeda se mostram mais agudos: além de piora 

interna, pelo lado das contas fiscais, colabora também a queda dos preços das commodities 

por conta da redução do crescimento chinês e, apesar das incertezas, o aumento do juro 

americano se encontra bem mais próximo do que era o caso há pouco mais de dois 

anos. Ficar na frente deste caminhão é um convite para o desastre, mas seguir atrás dele 

pode representar uma boa chance de valorizar seu patrimônio.  

 
 



 

Cenário Internacional –setembro 2015 

Em setembro houve a reunião do Fomc (comitê de política monetária dos EUA), muito 

aguardada pelos mercados financeiros. Havia grandes dúvidas sobre as possibilidades de o 

Fomc aumentar a taxa de juros já nessa reunião.  

Os economistas mostravam-se divididos nas suas opiniões (50% acreditando em alta e 50% em 

manutenção), enquanto o mercado apostava majoritariamente em manutenção (apenas 25% de 

chance de alta). 

O Fomc acabou optando pela manutenção dos juros próximos de zero por mais algum tempo, 

citando as incertezas em relação ao cenário internacional. Na entrevista pós-reunião, a 

presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, ressaltou que a incerteza que fez os membros 

do Fomc adiarem o aumento foi vista nos mercados emergentes.  

Há uma grande preocupação, especificamente, com a economia chinesa. 

A segunda maior economia do mundo passa por uma desaceleração mais intensa que a 

esperada, com grande volatilidade nas ações e medo de mais medidas no mercado de câmbio, 

como depreciações adicionais no yuan. 

A falta de confiança na China se espalhou para todos os mercados emergentes, que 

apresentam grande dependência de exportações para o país.  

Nunca antes o Fomc havia condicionado suas decisões sobre política monetária ao cenário 

internacional desta forma. Assim, uma vez que a preocupação com a China deve perdurar por 

algum tempo, o mercado financeiro diminuiu suas apostas de aumento de juros neste ano, 

colocando mais chance de alta de juros apenas no ano que vem.  

Além disso, os dados mais fracos do mercado de trabalho em agosto e setembro, além de 

seguidos dados de inflação baixa, devem diminuir o ímpeto da ala mais hawkish do Fomc em 

ter pressa de subir juros.  

A expectativa é de alta ainda nesse ano, mas na reunião de dezembro. 

Cenário Brasileiro 

As fortes turbulências enfrentadas pela economia brasileira em setembro, que levaram o real 

a ser uma das moedas que mais se depreciaram no mundo, refletiram o agravamento da 

desconfiança do mercado em relação à política fiscal.  

O ápice deste fato foi o envio pelo governo de proposta orçamentária para os próximos anos 

contemplando um déficit primário para 2016.  

Em consequência, a agência de risco Standard & Poor’s rebaixou a nota de crédito do Brasil, 

levando à perda do grau de investimento. 

A desconfiança dos mercados também foi alimentada pela incerteza política.  

Um governo com baixa popularidade e contando com frágil apoio no Congresso tem poucas 

possibilidades de aprovar as medidas necessárias ao ajuste fiscal.  

Em outras palavras, a incapacidade do governo de promover um acordo político que viabilize a 

aprovação das medidas fiscais no Congresso agravou a desconfiança dos mercados quanto à 

viabilidade de se reverter o atual quadro deficitário do setor público. Mantida essa 

combinação de crise fiscal e instabilidade política, não se descarta o rebaixamento por, pelo 

menos, mais uma das agências de risco ainda neste ano. 

No início deste mês, numa tentativa de reverter esse quadro de incerteza, o governo anunciou 

ampla reforma ministerial.  

Reduziu o número de ministérios, bem como os salários dos ministros, e ampliou a participação 

do PMDB no governo. A presidente Dilma espera recuperar a governabilidade e barrar 

qualquer tentativa de impeachment, além de fortalecer sua base de apoio no Congresso. 

As incertezas políticas, no entanto, continuarão pairando sobre os mercados.  

O esforço de reverter o quadro deficitário apresentado pelas contas públicas não é trivial 

para uma economia que se encontra mergulhada na recessão.  

 



Nos últimos doze meses, as contas públicas consolidadas apresentaram déficit primário 

próximo de R$ 61 bilhões, ou 0,76% do PIB.  

As receitas caem, minadas pelo ambiente recessivo, enquanto as despesas permanecem 

crescendo. Em agosto, as despesas avançaram 6,1% em termos nominais, quando comparadas a 

igual mês do ano passado, enquanto as receitas apresentaram queda de 12,8% na mesma base 

de comparação. 

Em uma economia em que a receita fiscal cai em termos nominais enquanto as despesas 

continuam subindo por conta da rigidez dos gastos, qualquer ajuste deverá contar 

necessariamente com aumento da carga tributária.  

Sob esse ponto de vista, não há como se descartar nova rodada de elevação de impostos, 

incluindo aí a famosa CPMF. Diante da baixa popularidade do governo, fica a dúvida se a 

configuração política saída da reforma da semana passada é suficiente para aprovar medidas 

impopulares como aumento de impostos. 

Diante das limitações existentes, importante seria se o arranjo político obtido conseguisse 

dar um sinal aos investidores no sentido de se caminhar para um acerto fiscal que levasse à 

geração de crescentes superávits fiscais, buscando a estabilização da dívida bruta ao longo do 

tempo.  

A percepção é que um ajuste a curto prazo, ainda que aquém do necessário, mas na direção 

correta, poderá ser capaz de acalmar os investidores e derrubar o preço do dólar, reduzindo 

as pressões inflacionárias. 

Comportamento dos mercados 

O mês de Setembro foi marcado por diversos eventos políticos e econômicos, sendo o 

rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência classificadora de risco Standard & 

Poor's um dos mais importantes.  

O rebaixamento tirou do país o selo de grau de investimento e por consequência observamos 

ao longo do mês um considerável aumento da volatilidade, fazendo as taxas prefixadas de 

juros futuro abrir mais de 200 bps e o CDS do Brasil de 5 anos chegar ao nível de 545 bps e 

fechar o mês em 478 bps. 

Dias após a perda do grau de investimento, na tentativa de cobrir um orçamento deficitário, 

os ministros da Fazendo e do Planejamento apresentaram uma série de medidas fiscais, por 

meio de corte de gastos e elevação de receita, que somadas totalizam R$ 66,2 bilhões.  

Porém, dentre todas as medidas propostas, 94% do total dependerão da aprovação do 

congresso.  

O que pode ser um ponto negativo, levando em consideração a falta de articulação política que 

o atual governo vem demonstrando. 

A divulgação do Caged apresentou a quinta queda consecutiva mensal nas vagas formais de 

emprego e o saldo acumulado em 12 meses é de 1,08 milhões de demissões, confirmando o 

atual quadro recessivo da atividade econômica do país.  

O IPCA deve encerrar o mês com variação de 0,52%. Acreditamos que a inflação no ano será 

de 9,60% e, para 2016, nossa previsão é de 6,00%. Nesse contexto de maior instabilidade 

política e econômica, o real se desvalorizou 9,39% frente ao dólar, enquanto o Ibovespa caiu 

3,36%, atingindo o nível de 45.059 pontos. No cenário internacional, as atenções se voltaram 

para os Estados Unidos, especificamente para Washington, onde o FED optou pela manutenção 

da taxa básica de juros americana.  

A economia americana vem demonstrando uma contínua retomada do crescimento econômico e 

números de inflação cada vez mais baixos. Acredita-se que uma possível elevação na taxa de 

juros possa ocorrer ainda em dezembro.  

Devido às expectativas criadas para um aumento na taxa de juros ainda em setembro, que não 

ocorreu, e também ao contágio por um negativo desempenho da bolsa chinesa, o S&P recuou -

2,64%, os títulos de 10 anos fecharam 18 bps e o USD valorizou-se 0,5% em relação à cesta 

de moedas de índice DXY. 



 

Na China, os números de PMI abaixo de 50 demonstram declínio na atividade industrial do 

país, que no mês de setembro foi de 47.  

Por razão dos fracos dados da economia e da forte desvalorização mundial das commodities, a 

bolsa chinesa recuou -4,78%. No contexto europeu não tivemos nenhum fato marcante no mês.  

A Zona do Euro voltou a apresentar deflação, depois de cinco meses de taxa crescentes: o 

bloco registrou uma queda de -0,1% nos preços.  

Dessa forma, a inflação na Europa segue abaixo da meta do Banco Central Europeu, de 2,0% 

ao ano.  

Mesmo com a expectativa de que a efetividade do quantitative easing (Quantitative easing 

(QE), conhecido também como flexibilização quantitativa é a criação de quantidades 

significantes de dinheiro novo (geralmente eletronicamente) por um banco central. É um 

jargão para uma ação de política monetária do Banco Central) europeu crie um ambiente ainda 

mais expansionista, depois da manutenção da taxa de juros americana a bolsa de Londres 

sofreu desvalorização de -4,01%, e o DAX caiu -5,84%. O EUR sofreu um recuo de -0,3%, 

negociado a USD/EUR 1,1177 

PERSPECTIVAS 

Setembro foi marcado pela insegurança causada aos investidores devido à piora no cenário 

fiscal brasileiro. 

Depois que o governo deixou evidente que não entregaria um superávit para o ano de 2016, 

como prometido anteriormente, e após a perda do grau de investimento, a volatilidade das 

taxas futuras de juros chegou a patamares similares aos de 2013, período em que o Brasil 

iniciou um ciclo de alta nas taxas juros. 

Diante deste atual cenário, onde apenas no mês de setembro as taxas de juros subiram mais 

de 200 bps e com a falta de visibilidade no curto prazo para uma solução no front fiscal, 

devido à fraca articulação política, nós continuamos a adotar uma postura mais cautelosa, com 

posições direcionais menores, mesmo com os juros nos níveis atuais. 

 

 

EM CIMA DA HORA : 08/10/2015 

A maioria dos ativos considerados de risco, com destaque para ações, opera em queda nesta 

manhã. Preocupações com a China e dados decepcionantes sobre exportações da Alemanha 

alimentam temores quanto ao enfraquecimento da economia global. 

Em agosto, as exportações da Alemanha apresentaram a queda mais elevada dos últimos sete 

anos, num sinal de que a maior economia da zona no euro se ressente, também, da 

desaceleração da economia chinesa e demais emergente. O índice pan-europeu de ações, 

STOXX600, recua 0,14% no momento, refletindo a queda nas ações de mineradoras e 

telecomunicações. Em Londres, o índice FTSE100 sobe 0,32%, na expectativa que o Banco da 

Inglaterra irá adiar o início do aperto monetário. Em Paris, o CAC40 recua 0,08%, enquanto o 

DAX de Frankfurt perde 0,02%. O euro é negociado a US$ 1,1302, com valorização de 0,58% 

diante da moeda americana. 

No Brasil, o quadro político caminha cada vez mais para um beco sem saída.  

O governo colhe um rosário de derrotas: abertura de processo para impugnação da chapa 

Dilma/Temer pelo TSE; o TCU rejeita as contas fiscais do governo federal referentes a 

2014; a base aliada não consegue, pela segunda vez, reunir quórum suficiente para votar os 

vetos à pauta bomba.  

Os prêmios de risco Brasil devem ganhar força.  

Perde a bolsa brasileira, sobe o valor do dólar e ficam pressionadas as taxas de juros futuros. 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

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 à 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 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 

setembro/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 09 de outubro de 2015. 
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