
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 09h00min, nas dependências 

do IPSPMP – PIRAPREV, sito 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 o Sr. Roberto Bueno e as Senhoras Rosalina Carvalho de Melo Fialho, , 

Maria Lúcia Herdade Carvalho; Srª Vera Lúcia Ferreira Camargo; e o senhor Osmar Giudice, 

presidente do Comitê; ausente Srª. Maria Nazaré Leite de Oliveira em atestado médico. 

Constatada a existência legal de quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de 

todos e, abrindo os trabalhos, passou a explanar acerca do comportamento dos mercados 

financeiro e de capitais ocorridos durante o mês de Novembro de 2016: No mês de novembro a 

volatilidade dos mercados financeiros mundiais aumentou muito. O resultado das eleições 

americanas foi diferente do esperado, com o sucesso de Donald Trump e com os republicanos 

formando a maioria no Congresso. 

Cenário Internacional 

O mundo deverá conviver, ao longo dos próximos anos, com inflação mais elevada, juros mais 

altos e dólar valorizado se levarmos em conta as promessas de Donald Trump enquanto candidato 

à presidência dos Estados Unidos. Tendo em mente o que foi dito ao longo da campanha, a agenda 

econômica do governo do presidente eleito deverá se sustentar em um tripé composto por 

expansão fiscal, políticas protecionistas e desregulamentação financeira. Pelo lado fiscal, 

implementaria uma reforma visando à simplificação e diminuição da carga tributária. Reduziria o 

imposto para as empresas de 35% para 15%. No caso das pessoas físicas, reduziria o número de 

alíquotas de imposto de renda de sete para três, com a máxima sendo fixada em 33%, contra 

39,6% atuais. Os cortes de impostos equivaleriam a 1,5% do PIB. Pelo lado dos gastos, expandiria 

as despesas públicas em investimentos em infraestrutura, no montante de US$ 550 bilhões. A 

desregulamentação financeira objetivaria o aumento da oferta de crédito na economia. Essa 

política fiscal expansionista ocorreria em um momento em que a economia opera próxima do 

pleno emprego. Um crescimento em torno de 3% ao ano em 2017 e 2018 rapidamente levaria a 

economia a operar acima do seu potencial. Pelo lado da força de trabalho, a economia americana 

apresenta uma taxa de desemprego de 4,6%, praticamente pleno emprego. Uma política 

migratória restritiva agravaria esse quadro de escassez de mão de obra. A conjunção de déficit 

público em alta, economia operando próxima do potencial e elevação dos custos produtivos em 

meio à política comercial protecionista, resultaria em aumento da inflação que poderia caminhar 

para 4% a 5% nos próximos anos. Esse quadro de inflação em alta levaria o FED a praticar uma 

política monetária mais contracionista, acelerando a elevação dos juros para compensar a política 

fiscal expansionista. Em resumo, com a política econômica calcada na expansão fiscal, a economia 

americana poderá exibir taxas mais robustas de crescimento nos primeiros anos, que logo 

esbarrarão no pouco espaço ocioso presente na economia, gerando pressões inflacionárias. Juros 

elevados e dólar globalmente fortalecido completariam esse cenário. A alteração da politica 

econômica pretendida por Donald Trump não será neutra para a economia mundial. Juros mais 

altos serão negativos para Europa, cuja economia ainda luta para superar o quadro de estagnação 

econômica. Alguns países poderão se defrontar com problemas de solvência, na medida em que o 

aumento das despesas com juros alimentará o endividamento público, agravando o problema 

orçamentário dessas economias. As economias emergentes terão seu crescimento prejudicado, 

diante de um dólar globalmente fortalecido e preços das commodities em queda, além de menor 

oferta de capitais externos. A convivência com juros elevados para controlar a inflação diante 

de uma moeda mais depreciada deve impor limites ao crescimento dessas economias. Em termos 

globais, a economia mundial seguirá crescendo, ainda que a taxas modestas, limitadas por um 

comércio mundial mais fraco agravado pelo surgimento de práticas comerciais protecionistas. 



Cenário Brasileiro: O Copom reduziu a taxa de juros na última reunião de 2016 em 25 pb, para 

13,75%. Dessa forma, o ciclo de corte de juros prosseguiu no ritmo mínimo em que foi iniciado, 

na reunião de outubro. A queda de 25 pb em novembro era esperada pela maior parte dos 

economistas, que ajustaram suas expectativas ao longo do mês (o relatório Focus mostrava a 

mediana dos economistas apostando em queda de 50 pb até 8 de novembro). A mudança na 

expectativa dos economistas (de queda de 50 pb para queda de 25 pb) se deveu a dois principais 

fatores. O primeiro fator foi a eleição de Donald Trump (que ocorreu em 8 de novembro) para 

presidente nos EUA. Esse evento inesperado levou a grandes mudanças nos mercados financeiros 

internacionais. O reflexo disso no Brasil foi a mudança na trajetória de câmbio (depreciação 

forte no começo e fim da tendência de apreciação desde que a taxa se estabilizou na metade do 

mês) e aumento nas taxas de juros dos contratos futuros. O próprio Copom reconheceu esse 

risco, ao mencionar (em discursos de seus membros e no comunicado da reunião do Copom) a 

possibilidade do fim do “interregno benigno” que existia nos mercados emergentes. O segundo 

fator foi o linguajar hawkish dos membros do Copom, em especial do presidente do BC, Ilan 

Goldfajn. Mesmo com o mercado financeiro revisando para baixo as expectativas de crescimento 

para 2016 e 2017 e com dados econômicos sobre atividade seguindo negativos e, de forma geral, 

abaixo do esperado, os membros do Copom, até a reunião do dia 30, seguiram dando ênfase na 

convergência da inflação para o centro da meta em 2017. Foi apenas no comunicado da reunião 

que o Copom mencionou a atividade como risco pela primeira vez. A expectativa é que os dados 

de atividade sigam piorando na margem até a próxima reunião do Copom, em janeiro, o que deve 

fazer o comitê acelerar o passo de redução da Selic, para 50 pb por reunião, contanto que a taxa 

de câmbio não se deprecie demasiadamente com o cenário externo. 

Comportamento dos Mercados 

No mês de novembro a volatilidade dos mercados financeiros mundiais aumentou muito. O 

resultado das eleições americanas foi diferente do esperado, com o sucesso de Donald Trump e 

com os republicanos formando a maioria no Congresso. A reação inicial do mercado financeiro à 

Trump foi o aumento de aversão ao risco, porém os movimentos logo mudaram. Ainda há 

dificuldades para saber quais serão as políticas efetivamente implantadas por Trump na sua 

presidência, porém os mercados financeiros concentraram as análises na sua política fiscal (mais 

expansionista) e na desregulamentação de certos setores, o que resultaria em maior inflação, 

juros mais elevados e maiores lucros para empresas. Os juros futuros americanos subiram 

bastante, com a Treasury de 10 anos passando de 1,83% a.a. no final de outubro para 2,39% a.a. 

ao final de novembro. Houve aumentos em todos os vértices da curva futura de juros, com a 

chance implícita de alta de juros na reunião do FED de dezembro/16 subindo para 100% (de 71% 

no final de outubro) e com 88% de chance de algum aumento de juros adicional em 2017. A 

expectativa de inflação nos EUA subiu bastante, de 1,70% para 1,90% no caso dos títulos 

indexados de 10 anos. A bolsa americana subiu de maneira forte, com o S&P500 quebrando 

recordes e atingindo o patamar de 2200 pontos, enquanto o dólar valorizou-se contra outras 

moedas, devido à perspectiva de mais juros nominais nos EUA. Os preços das commodities 

internacionais subiram, algo raro quando o dólar se valoriza, devido à expectativa de mais gastos 

com infraestrutura nos EUA com o pacote fiscal de Trump e ações pela OPEP para reduzir a 

oferta de petróleo. O efeito Trump sobre os mercados emergentes inicialmente foi bem ruim. 

Houve saída de recursos de países emergentes, tendo como resultado a depreciação das moedas 

e o aumento das taxas de juros de mercado. No Brasil, o real chegou a atingir o limite de alta 

diário em alguns pregões. Na semana seguinte à eleição de Trump, houve intervenção 

governamental para acalmar os mercados. O Tesouro Nacional interrompeu seus leilões de venda 

e até mesmo fez, por alguns dias, leilões de recompra de determinados títulos. O Banco Central, 

que estava fazendo leilões de swap reverso diários para comprar dólares e conter a apreciação 

do real, interrompeu esses leilões após a eleição de Trump (e até chegou a fazer leilões de swap 

cambial, ofertando dólares, nos primeiros dias após a eleição). O resultado foi, após grande 

volatilidade, uma taxa de câmbio mais depreciada (em torno de R$/US$ 3,40, contra R$/US$ 

3,20 no começo do mês) e sem tendência de apreciação que era vista antes, e uma taxa de juros 

de mercado mais alta (o contrato de juros vencendo em jan/21 passou de 11,30% para 11,77% no 



final do mês). A bolsa brasileira, por sua vez, foi beneficiada pelo aumento de preços de 

commodities no mercado internacional. Dados econômicos mostraram continuidade do 

crescimento mais forte nos EUA, com o PIB americano voltando a crescer em torno de 3,0% 

anualizado no terceiro trimestre, mais vagas de emprego sendo criadas e salários tendo a maior 

alta anual desde 2009. Já no Brasil, os dados econômicos mostraram atividade fraca, com queda 

de -0,8% T/T no PIB do terceiro trimestre (uma aceleração em relação ao trimestre anterior), e 

inflação mais baixa. 

Crédito Privado 

O mercado de crédito privado vem trabalhando em um ambiente de fechamento de taxa em 

função das condições técnicas do mercado: alta liquidez, baixa emissão de debêntures e taxas 

mais baixas de instituições financeiras no mercado primário causado pelo elevado caixa dos 

bancos, apesar do cenário econômico incerto e a necessidade da aprovação de medidas fiscais. 

No que se referem as emissões de títulos, em novembro a Lojas Americanas captou R$ 300 

milhões em uma emissão de debêntures para o prazo de 3 anos. A taxa teto para a emissão era 

de 114,50% do CDI e o ativo foi emitido na taxa de 112%. A demanda foi superior cerca de 2 

vezes o volume da emissão. A perspectiva é que no médio/curto prazo existem alguns processos 

de emissão de debêntures que devem se concretizar, com destaque para a oferta da 

BM&FBOVESPA com volume de R$ 3 bilhões. 

Juros Nominais e Reais 

Novembro foi um mês extremamente volátil no ambiente externo. A eleição de Donald Trump 

trouxe um novo componente de risco aos mercados, com a forte reprecificação dos juros nos 

EUA. A possibilidade de um ambiente de liquidez global menos abundante provocou um 

movimento de venda nos ativos de risco das economias emergentes, com o dólar sofrendo forte 

valorização e as curvas de juros corrigindo as taxas para cima. A leitura inicial parece ser 

benéfica para a economia americana, com maior crescimento no curto prazo, o que deu suporte 

às commodities e às bolsas. Consideramos prematuro qualquer diagnóstico sobre a política 

econômica na gestão republicana. Podemos afirmar, contudo, 2 coisas: Os juros serão mais altos 

e o cenário mais volátil. No Brasil, a atividade econômica continua a decepcionar e os dados de 

alta frequência não sugerem retomada no quarto trimestre. A inflação de curto prazo segue em 

baixa e surpreendendo positivamente com destaque para alimentação e vestuário. O ambiente 

político piorou, com o embate entre legislativo e judiciário ganhando força. A economia 

fragilizada não contribui, da mesma forma, para o aumento do capital político do governo. 

O comportamento do mercado local seguiu a tendência externa. O real desvalorizou-se quase 5% 

e os juros futuros longos dispararam, com o vencimento em 2021 subindo 40 bps no período. O 

ajuste de posições também contaminou o mercado de juros reais e os papéis com vencimentos 

intermediários subiram 30 bps. As inflações implícitas nesses ativos tiveram leve alta, ainda 

tímida frente aos riscos externos. Destacamos o comportamento positivo dos juros curtos, com 

vencimento até 1 ano, que ficaram estáveis no período, influenciados pela potencial aceleração no 

ritmo de cortes da taxa SELIC na reunião do COPOM no final do mês. O comitê optou por um 

corte de 0,25%, mas o comunicado foi menos conservador, abrindo espaço para a aceleração do 

ritmo no começo de 2017. Nossa expectativa para dezembro é de manutenção da volatilidade. O 

ambiente externo incerto, a fraqueza da economia local e o ambiente político menos favorável, 

influenciarão os ativos de risco. A dificuldade na construção de um cenário de investimentos de 

médio prazo é clara e determinante em nosso posicionamento de oportunidades. Acreditamos que 

o momento requer um estilo de gestão tático que possa se valer de eventuais exageros nos 

preços dos ativos. Nosso viés ainda é de investimento em taxas pré-fixadas, mas o timing é 

crucial em um ambiente onde a volatilidade triplicou com relação ao terceiro trimestre do ano.  

Perspectivas 

O novo cenário internacional após a vitória de Trump acabou sendo menos benéfico para os 

países Emergentes como o Brasil que ainda mostra uma história positiva de reformas, inflação 

em queda com início do ciclo de queda de juros e uma agenda otimista de privatização e 

concessões. No entanto, os últimos dados de atividade e confiança decepcionaram, colocando em 

dúvida o início da recuperação econômica. Diante deste cenário, os setores ligados a commodities 



tendem a se beneficiar perante os ligados a demanda doméstica. Empresas exportadoras voltam 

a chamar atenção com o fortalecimento do dólar. O risco principal do cenário interno recai sobre 

as novas delações e desdobramentos da operação Lava Jato. Após discorrer sobre os cenários, 

passou a estratificação da carteira relativa a novembro/2016: 

O cenário político permaneceu dando o tom da volatilidade no mercado financeiro, vez que 

aumenta mais a quantidade de políticos envolvidos em escândalos de corrupção conforme as 

delações dos executivos da Construtora Odebrecht e demais empreiteiras são divulgadas, o que 

tem culminado com volatilidade que tende a exacerbar e depreciar os preços dos ativos no curto 

prazo. Os investimentos obtiveram a seguinte performance: 

 

 
 

Acumulado no ano, a rentabilidade apresentou GAP de 140,89% sobre a meta: 

 

 

Mês Saldo Anterior Retorno Patrimônio Retorno % Meta (IPCA + 5,5%)

Janeiro 39.692.743,87 629.921,04 40.610.228,89 1,58 1,7

Fevereiro 40.610.228,89 715.512,01 41.644.200,73 1,75 1,31

Março 41.644.200,73 1.006.233,28 42.692.200,73 2,4 0,9

Abril 42.926.246,23 975.924,36 44.196.094,95 2,26 1,04

Maio 44.196.094,95 44.466,23 44.547.378,08 0,1 1,23

Junho 44.547.378,08 738.732,40 45.585.313,57 1,65 0,82

Julho 45.585.313,57 923.024,00 46.810.492,24 2,01 0,97

Agosto 46.810.492,24 428.508,62 47.577.098,48 0,91 0,93

Setembro 47.577.098,48 689.439,61 48.601.001,86 1,449 0,53

Outubro 48.601.001,86 641.691,55 49.308.515,18 1,320 0,69

Novembro 49.308.515,18 -276.056,20 49.609.386,93 -0,560 0,61,

Dezembro

Acumulado no Ano 6.517.396,90 15,85% 11,25



 

        
 
 

 

 

 



 

 

O senhor gestor informou ainda a liquidação do Fundo de Investimento em Participações Energia 

Aeólica do Banco Votorantim em 15/12/2016p.f. da ordem de (~)  R$ 529.000,00 (quinhentos e 

vinte e nove mil reais)  e que de acordo com as diretrizes alocar no fundo de investimento  ITAU 

INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRÉ LP FICFI, CNPJ 10.396.381/0001-23; que a opção por 

esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato do histórico de 

rentabilidade aceitável do produto ora eleito para investimento, bem como composição da 

carteira do fundo. No Relatório Focus publicado em 02 de dezembro os analistas preveem uma 

queda no Produto Interno Bruto- PIB. Para o ano que vem, a previsão mais realista piorou mais 

uma vez, diminuindo a expansão. Os Títulos Públicos Federais continuam com boas taxas de juros. 

Com tendência de redução de juros de forma mais significativa na próxima reunião do COPOM  

em 10/11 de janeiro de 2017, (expectativas de redução em 0,50p.p.) o que  favorece os papéis 

pré-fixados; no contexto de indefinições políticas que tanto impactam o mercado financeiro e de 

capitais, o importante é manter a “calibragem” da carteira de investimentos,  nos segmentos 

pré-fixados, DI, e médio prazo com alongamento da carteira até 2021. Os cenários quanto às 

curvas de juros  vislumbram a necessidade de  balanceamento  do patrimônio  mesclando os 

prazos de vencimentos dos títulos públicos que compõe as carteiras dos FI, o que o  investimento 

no produto elencado representa oportunidade.  A opção não altera o enquadramento perante a 

Política de Investimentos. Indagou se restava ou se havia alguma dúvida no que não houve 

questionamento. 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 analisados os produtos de investimento, por UNANIMIDADE referendam as 

diretrizes para os investimentos do mês de novembro/2016 bem como a e realocação. 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 08 e dezembro de 2016. 

 

Presidente:     Osmar Giudice 

Membros:    

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

  

      Roberto Bueno 

 

      Maria Lucia H. Carvalho 


