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

 Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos. 

 

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 08h30min, na sala de reuniões 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, reuniram-se os membros do Comitê 

de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – 

PIRAPREV, nomeados pela Portaria nº 7.210, de 27 de abril de 2015 e do Sr. Osmar Giudice, também 

Presidente do Comitê para dar cumprimento ao previsto no item V, do Artigo 1º da Portaria MPS 345 

de 31 de dezembro de 2009, em consonância com a Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 

2010 e alterações pela 4.604/2017. Presentes a Senhora. Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria 

Lúcia Herdade Carvalho, Maria Nazaré Leite de Oliviera, Vera Lúcia Ferreira Camargo, Sr. Roberto 

Bueno.  

Ordem do Dia: Apreciação dos mapas dos Investimentos frente aos cenários. 

 

Encaminhamentos: 

 

Constatada a existência legal de quórum, o senhor Presidente abrindo os trabalhos agradeceu a 

presença de todos, apresentou principais tópicos econômicos, passando a estratificação da carteira de 

investimentos referente à Outubro de 2018: 

 

Conforme a agência Eurostat, o PIB da zona do euro no terceiro trimestre de 2018, cresceu 0,2% 

frente ao trimestre anterior e 1,7% na base anual. No trimestre anterior o crescimento havia sido de 

0,4% e de 2,2% na base anual. O resultado preliminar veio bem abaixo das expectativas. Já a taxa de 

desemprego que era de 8,1% em agosto, se manteve em 8,1% em setembro, a menor taxa desde 

novembro de 2008. Em sua última reunião, no final de outubro, o Banco Central Europeu manteve 

inalteradas as taxas de juros. Segue em 0% a taxa de referência, em 0,25% a taxa de empréstimos e 

negativa em 0,40% a taxa de depósito dos bancos no banco central. Paralelamente, o BCE reforçou o 

sinal de que o programa de estímulos quantitativos se encerrará no final deste ano. 

Quanto à inflação do consumidor, depois de ter registrado um avanço anual de 2,1% em setembro, em 

outubro teve alta de 2,2%, também acima da meta de 2% do BCE. 

EUA: Conforme a primeira estimativa do Departamento de Comércio, o PIB americano no terceiro 

trimestre de 2018 subiu à taxa anual de 3,5%, com desaceleração em relação ao trimestre anterior que 

fechou com alta de 4,2%. No entanto, as despesas dos consumidores cresceu a um ritmo anual de 4%, 

o melhor em quase quatro anos. Quanto ao mercado de trabalho, a criação de vagas de trabalho não 

agrícola em outubro foi de 250 mil novos postos, quando a expectativa era de 190 mil. A taxa de 

desemprego, que era de 3,7% em setembro, se manteve nesse patamar. Com crescimento anual de 

3,1%, os salários tiveram o maior ganho desde 2009. A realidade é que hoje nos EUA, há mais vagas 

de trabalho que desempregados. Na ata de sua reunião em setembro, o FED reiterou os aumentos 

graduais da taxa básica de juros, na medida em que a solidez da economia americana demanda uma 

atuação continuada. 

Ásia: Na China, o PIB do terceiro trimestre de 2018 subiu 6,5% na base anual, sendo que no trimestre 

anterior havia crescido 6,7%. Apesar da desaceleração, a meta de crescimento de 6,5% neste ano deve 

ser atingida. No Japão, a inflação do consumidor em setembro subiu 1,2%, resultado em linha com as 

projeções. 

Mercados de Renda Fixa e Renda Variável: No mercado internacional de renda fixa, os títulos do 

tesouro americano de 10 anos, que tinham rendimento de 3,05% a.a. no final de setembro, terminaram 

outubro com rendimento de 3,16% a.a. Já os títulos emitidos pelo governo britânico rendiam 1,43% 

a.a., enquanto os emitidos pelo governo alemão, por sua vez, fecharam o mês de outubro com 

rendimento de 0,39%. Paralelamente, no mês, o dólar se valorizou 2,59% perante o euro e se 

desvalorizou 0,50% e perante o yen. 

Já as bolsas internacionais tiveram em outubro um mês de fortes quedas. Enquanto a bolsa alemã 

(Dax) recuou 6,53% no mês, a inglesa caiu (FTSE 100) 5,09%, a do Japão (Nikkey 225) 9,12% e a 

americana (S&P 500) 6,94%. 

Nacional: Atividade, Emprego e Renda 

Conforme o Banco Central, a economia brasileira cresceu 0,47% em agosto, frente a julho, sustentada 

pelos setores de varejo e serviços, que cresceram acima do esperado Já a produção industrial em 

setembro caiu 1,8% frente a agosto, dentro da média das expectativas dos analistas. A taxa de 



desemprego, por sua vez, que era de 12,1% no trimestre encerrado em agosto, recuou para 11,9% no 

trimestre encerrado em setembro, com 12,5 milhões de pessoas sem trabalho. 

Setor Público: Conforme informou o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit 

primário de R$ 24,6 bilhões em setembro. Em doze meses o déficit primário foi de R$ 87,8 bilhões. 

As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R$ 401 bilhões (6,40% do PIB) e o 

déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R$ 488,8 bilhões (7,20% do PIB) no 

mesmo período. 

Outubro / 2018: A dívida bruta do governo geral (governo federal mais INSS mais governos regionais) 

alcançou em agosto R$ 5,24 trilhões (77,2% do PIB). 

Inflação: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou que a inflação medida pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), depois de ter subido em setembro 0,48%, 

registrou alta de 0,44% em outubro. Em doze meses, a alta acumulada foi de 4,56% e no ano de 

3,81%.Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), subiu 0,40 em outubro, após ter subido 

0,30% em setembro e acumulou alta de 4% em doze meses e de 3,55% no ano. 

Juros: Em sua reunião logo no início de novembro, o Copom manteve inalterada a taxa Selic em 6,5% 

ao ano, e no comunicado afirmou que a conjuntura econômica fraca ainda prescreve uma política 

monetária estimulativa, com a taxa Selic permanecendo no atual patamar. 

Câmbio e setor externo: A taxa de câmbio dólar x real, denominada P-Tax 800 encerrou o mês de 

outubro cotado em R$ 3,71, com uma desvalorização de 7,15% no mês. Em setembro, as transações 

correntes, apresentaram superávit de US$ 32 milhões, acumulando em doze meses saldo negativo de 

US$ 14,5 bilhões. Os Investimentos Estrangeiros Diretos – IED apresentaram um ingresso líquido de 

US$ 7,8 bilhões em setembro e acumularam US$ 70,8 bilhões em doze meses. As reservas 

internacionais eram de US$ 381,7 bilhões no final do mês. 

A Balança Comercial, por sua vez, teve em outubro de 2018 um superávit de US$ 6,12 bilhões, o que 

elevou o resultado no ano para US$ 47,72 bilhões. 

Renda Fixa: Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos 

disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de setembro acabou sendo o do IDkA 20A 

(IPCA), com alta de 17,32%, seguido do IMA-B 5+ com alta de 10,66% e do IMA-B Outubro / 2018 

com alta de 7,14%. 

Renda Variável: Para o Ibovespa, o ganho no mês foi de 10,19%, acumulando, no ano alta de 14,43% 

e de 18,42% em doze meses. O índice encerrou setembro em 87.424 pontos e o ingresso líquido de 

capital estrangeiro no mês foi negativo em R$ 6,20 bilhões. 

PERSPECTIVAS: Mercado Internacional: Com os democratas ganhando a maioria na Câmara dos 

Representantes dos EUA, deverá haver a intensificação dos esforços para obstruir e investigar o 

presidente Trump e criar volatilidade nos mercados financeiros, exatamente em um momento em que a 

política monetária tende a ser mais dura e já começa a existir temores de que o crescimento da 

atividade econômica possa ter atingido o seu pico. Teremos também pela frente o fim do programa de 

estímulos na zona do euro, mais um teste do comportamento futuro dos mercados. 

Mercado Nacional: Com a definição das eleições presidenciais, as atenções se voltam agora para a 

composição da equipe de governo e a definição da pauta de reformas a serem apresentadas para o 

Legislativo. Como na medida em que o candidato preferido pelo mercado financeiro ia ganhando 

espaço nas pesquisas eleitorais, os juros com vencimento mais longos caíram significativamente, 

voltando para os patamares alcançados em maio deste ano, deixando a dúvida de qual será o seu 

comportamento no futuro próximo. Para a bolsa de valores, é grande a expectativa do retorno dos 

recursos dos investidores estrangeiros, que foram desinvestidos. 

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 cada nome da equipe do Governo do Presidente Eleito Jair Bolsonaro a força junto ao 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.  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: 

 

 

 



 

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 Outubro 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 09 de novembro de 2018.                                                                                                                                                              

 

 

Comitê de Investimentos:   Maria Lúcia Herdade Carvalho 

 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

 

 

Roberto Bueno  

 

 

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

 

 

Presidente                                   Osmar Giudice 

       

 

 

 

 

 

 

 


