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

 Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos. 

 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 08h30min, nas 

dependências do IPSPMP – PIRAPREV, sito à Avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº. 105, Centro, 

nesta Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, ocorreu Reunião do Comitê de Investimentos 

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

presentes a Senhora. Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria Lúcia Herdade Carvalho, Maria 

Nazaré Leite de Oliviera, Vera Lúcia Ferreira Camargo e o senhor Osmar Giudice, presidente do 

Comitê e Superintendente do PIRAPREV; ausente Sr. Roberto Bueno, em licença médica. 

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

agradeceu a presença de todos, passando a estratificação da carteira de investimentos 

referente a novembro de 2017: 

O cenário global foi benéfico para ativos de risco em novembro. A indicação de Jerome Powell 

para a presidência do FED indica continuidade na condução da política monetária nos EUA. Além 

disso, a conjuntura macro permanece favorável, com indicadores de crescimento robustos em 

todos os blocos econômicos e inflação controlada. No Brasil, o cenário de curto prazo continua a 

ser dominado pela questão política e os preços dos ativos locais refletiram os desdobramentos 

negativos na condução da reforma da previdência. 

Economia Internacional 

A economia mundial vem ganhando força, surfando as políticas monetárias flexíveis ainda 

presentes, e deve crescer 3,8% em 2017, segundo o consenso das projeções do mercado. Seria o 

melhor desempenho desde 2011, recolocando o PIB mundial de volta à sua média de longo prazo 

(1969 a 2017). Esse crescimento mostra-se mais disseminado entre as principais economias, 

mostrando uma simetria que há muito não se observava no cenário mundial. As economias 

avançadas devem crescer cerca de 2,5%, enquanto as economias emergentes devem se expandir 

em torno de 4,5%. A economia americana ganha dinamismo, com o consumo puxando o 

crescimento ao longo deste ano, abrindo espaço para avanço dos investimentos que possivelmente 

deverão liderar o crescimento da maior economia do mundo em 2018. Europa cresce por 13 

trimestres consecutivos, colocando o desemprego no menor patamar desde 2009, ao mesmo 

tempo em que se observa redução das tensões políticas na região. Para o Japão, projeta-se 

expansão de 1,5%, o melhor desempenho dos últimos cinco anos. Entre os emergentes, o 

destaque é para a China, a segunda maior economia do mundo. O governo vem conseguindo 

executar uma política de sintonia fina, objetivando manter o atual ritmo de crescimento em meio 

à execução de reformas na estrutura produtiva e ao estabelecimento de controles sobre 

crédito, buscando reduzir o elevado nível de endividamento da economia. Além de a economia 

mundial evoluir de forma sincronizada, a inflação global mostra-se contida. Em setembro, a 

inflação média nos países avançados encontrava-se em 1,25%, inferior à meta perseguida pelos 

principais bancos centrais (2,0%). Nos países emergentes, a alta é de 2,30%, bem abaixo da 

média histórica, em torno de 4,5%. O avanço da inflação mundial segue de forma moderada, em 

cima do lento fechamento do hiato do produto nos avançados e dissipação das pressões 

deflacionárias na China. Com o crescimento ganhando força, a economia mundial já pode abrir 

mão das muletas monetárias, instituídas após a crise de 2008 e 2009. Os bancos centrais estão 

prontos para começar a subir os juros - a exemplo do FED, que já promoveu quatro elevações das 

taxas de juros de referência e se prepara para a quinta, neste mês de dezembro. Diante das 

baixas pressões inflacionárias, os bancos centrais não mostram pressa em normalizar as 

condições monetárias. Enquanto o FED adota estratégia gradual na elevação dos juros, outros 

ainda preservam suas políticas de compra de ativos (QEs), postergando para um futuro ainda 

distante o momento em que deverão começar a subir os juros. Assim, não se deve esperar por 

rápidas mudanças nas condições financeiras globais, que poderiam gerar alterações bruscas nos 

preços dos ativos. A liquidez global deve permanecer elevada, mantendo o apetite para os ativos 

 



das economias emergentes. Ademais, esse grupo de países se beneficiará do maior crescimento 

mundial, via expansão do comércio internacional, mitigando os efeitos do ajuste monetário em 

curso nas economias avançadas. 

Economia Brasileira 

Os dados do PIB mostraram desaceleração na margem, com crescimento de 0,1% T/T no 3º 

trimestre, mas revisões dentro dos dados indicam um cenário melhor para a atividade econômica 

no futuro. A queda na variação do PIB entre o 2º e 3º trimestre (de 0,7% para 0,1%) decorreu 

basicamente da demanda externa, com maior crescimento de importações. Os dados atualizados 

do PIB mostram que houve crescimento de 1,0% T/T na demanda interna nesses dois trimestres, 

com recuperação do investimento, que passou de 0,0% T/T para 1,6% T/T. Os primeiros dados 

sobre atividade do 4º trimestre mostram alguns componentes do investimento com crescimento 

na margem, com a produção industrial de bens de capital se expandindo 1,1% M/M em outubro. 

Essa expansão do investimento ocorre mesmo num cenário de grande incerteza sobre o futuro e 

com elevados níveis de ociosidade. A explicação para isso está no comportamento padrão do 

investimento durante expansões e recessões. O investimento é o componente mais volátil do PIB, 

tendo muito mais variância que o consumo das famílias, por exemplo, e sendo o grande causador 

de expansões e recessões da economia em geral. Durante recessões, o investimento cai de 

maneira mais forte que o PIB em geral (como ocorreu no Brasil, com o nível de investimento 

caindo mais de 30% em 2015) à medida que o pessimismo toma conta dos agentes. O 

investimento chega, dessa forma, a ficar abaixo do que é necessário para repor o estoque de 

capital que se deprecia todo mês, levando a uma queda do estoque de capital líquido do país. 

Quando os primeiros sinais de que a recessão acabou começam a aparecer, os investidores 

passam a voltar a investir um pouco mais, pelo menos o suficiente para manter o estoque de 

capital líquido constante. É isso que está ocorrendo com o país no momento. O investimento para 

expandir a capacidade produtiva deve demorar um pouco mais para vir, provavelmente ocorrendo 

quando reformas estruturais de peso (previdência, tributária) forem aprovadas ou quando o 

cenário eleitoral indicar continuidade com certeza de reformas e compromisso com equilíbrio 

fiscal depois de 2018. 

 
Comportamento dos Mercados 

No mês de novembro os mercados financeiros tiveram comportamentos díspares ao redor do 

mundo, sem uma única razão para seus movimentos. Nos EUA, Jerome Powell foi indicado pelo 

presidente dos EUA, Donald Trump, para ser o presidente do FED a partir do ano que vem, 

confirmando as expectativas do mercado. As visões de Powell não divergem muito das de Janet 

Yellen, atual presidente, o que fez os mercados financeiros recuarem de algumas posições 

tomadas devido à perspectiva de um FED mais hawkish. As taxas de juros futuras recuaram, com 

o yield da Treasury (rendimento do tesouro) de 10 anos atingindo 2,33% a.a. antes de terminar o 

mês em 2,40% a.a., contra 2,46% a.a. no final do mês anterior. A alta nos juros futuros no final 

do mês se deveu à perspectiva de aprovação do pacote de estímulo fiscal proposto por Trump, o 

que também ajudou a bolsa americana a subir e atingir novos recordes. Os dados econômicos 

americanos seguiram mostrando um cenário benigno, com crescimento forte (o PIB do 3º 

trimestre foi revisto para cima, de 3,0% para 3,3%) e inflação baixa (o deflator do consumo 

permaneceu em 1,7% A/A, abaixo da meta de inflação, de 2,0% A/A) e sem pressões 

inflacionárias no mercado de trabalho, mesmo com a taxa de desemprego atingindo novas 

mínimas (4,1%). Na Europa, o cenário econômico é similar ao americano, com crescimento forte 

da atividade, mas sem pressões inflacionárias, o que ajudou os preços de ativos (como bolsas de  

 

 



ações) a se valorizarem no mês. No Brasil, os mercados financeiros ficaram tranquilos na maior  

parte do mês. Dados econômicos mostram um cenário de inflação tranquilo, com IPCA e IPCA-15 

abaixo das expectativas e grandes chances de o IPCA ficar abaixo do piso da meta em 2017. 

Dados sobre atividade mostraram crescimento na margem em setembro (produção industrial 

+0,2% contra expectativa de +0,6%, por exemplo), mas num ritmo moderado, sem uma grande 

aceleração em relação ao segundo trimestre. A tentativa do governo de aprovar uma reforma da 

previdência ainda esse ano ajudou os preços de ativos brasileiros a subirem por um tempo, porém  

a percepção de que mesmo uma reforma enxuta não seja aprovada levou os ativos a piorarem no 

final do mês. O Ibovespa recuou -3,15%, o real se depreciou 0,36% (para R$/US$ 3,28) e os 

juros futuros mais longos subiram, terminando o mês em níveis vistos em julho desse ano. 

Crédito Privado 

A concentração de emissões nesses últimos meses acarretou um adiamento das ofertas que 

ocorreriam em novembro para dezembro. Praticamente não tivemos emissões significativas neste 

mês. Com isso, no próximo mês teremos uma melhora no volume de emissões de ativos financeiros 

e corporativos. Em relação ao mercado secundário, percebe-se um equilíbrio maior na oferta x 

demanda e com isso o número de negócios aumentou.  

O mercado ficou mais saudável e não enxergamos oscilações mais fortes nos preços dos ativos 

neste curto prazo. 

Renda Fixa 

O cenário global foi benéfico para ativos de risco em novembro. A indicação de Jerome Powell 

para a presidência do FED indica continuidade na condução da política monetária nos EUA.  

Além disso, a conjuntura macro permanece favorável, com indicadores de crescimento robustos 

em todos os blocos econômicos e inflação controlada.  

No Brasil, o cenário de curto prazo continua a ser dominado pela questão política e os preços dos 

ativos locais refletiram os desdobramentos negativos na condução da reforma da previdência. 

Em renda fixa, os dados positivos para a inflação corrente, que voltam a apontar para um IPCA 

abaixo do piso oficial, associados à indicadores de atividade marginalmente mais fracos que as 

expectativas, alimentaram as apostas de cortes da SELIC.  

Com a sinalização clara de um movimento de 50 bps na reunião de dezembro, o mercado, agora, 

especula com a possibilidade de cortes adicionais ao longo do primeiro trimestre do ano que vem, 

o que motivou o recuo de 15 bps nos juros futuros com vencimento em 12 meses.  

Por outro lado, a piora do sentimento afetou a performance dos vencimentos mais longos, que 

apresentaram alta em suas taxas; os vencimentos de 3 e 5 anos subiram 20 e 35 bps, 

respectivamente.  

Nos juros reais, o movimento de inclinação foi mais comedido, com os vencimentos curtos 

permanecendo estáveis e os vencimentos a partir de 03 anos subindo em torno de 20 bps, 

movimento que refletiu a melhoria na inflação corrente.  

A perspectiva para o médio prazo não se alterou. Entraremos em um momento de mercado onde 

os preços ficarão ainda mais dependentes dos desdobramentos políticos, não só com relação à 

reforma da previdência, como também do calendário eleitoral.  

Sabemos que, nesse contexto, as incertezas aumentam e julgamos correto um posicionamento 

comedido no uso de risco.  

Após a alta dos últimos meses, vemos agora, simetria em juros mais longos, que apresentam 

taxas a termo 450 bps acima da SELIC, o que cria um viés positivo para essa classe de ativos.  

A conjuntura macro corrente também sugere que o prêmio de risco embutido nos vencimentos 

até 18 meses deve ceder ao longo dos próximos meses, beneficiando as estratégias de valor 

relativo do fundo. 

 

 

 



 
Segmento Multimercado 

No Brasil, a piora do cenário para a aprovação da reforma da previdência impediu que os 

mercados locais participassem do movimento global de alta nos preços. O Ibovespa fechou o mês 

com queda de 3,15% e o real se depreciou, sendo uma das piores performances relativas entre 

seus pares. Em renda fixa, os vértices com vencimentos em 12 meses cederam 15 bps, refletindo 

a melhora na inflação corrente, e os vértices mais longos subiram, por conta da piora política; os 

vencimentos de 3 e 5 anos subiram 20 e 35 bps, respectivamente. A perspectiva para o médio 

prazo não se alterou. A cena política continuará dominando o mercado local em um ambiente 

global propício à tomada de risco.  

Bolsa 

O Ibovespa encerrou o período com desvalorização de 3,15%, aos 71.970 pontos. Os demais 

índices tiveram as seguintes variações: S&P 500 + 2,81% (USD), Euro Stoxx - 2,83% (EUR) e 

Nikkei + 3,24% (JPY). Nas commodities, o petróleo tipo Brent fechou em US$ 63,57 (+ 3,58% no 

mês) e o minério de ferro em US$ 68,13 (+ 16,42% no mês). No âmbito internacional, a inflação 

da zona do euro ficou abaixo do esperado em novembro, sustentando a decisão do BCE de 

reduzir o estímulo gradualmente a partir de janeiro de 2018. Nos EUA, o novo presidente do 

FED foi anunciado e Jerome Powell substituirá Yellen, cujo mandato termina em fevereiro de 

2018. Em nova reunião o banco central americano manteve inalterada a taxa de juros. O 

presidente Trump tenta ainda a aprovação da reforma tributária, que deverá ser votada no início 

de dezembro. Na China, o governo mostra sinais de que dará continuidade às políticas 

econômicas, apesar das preocupações com o nível de alavancagem, o governo mantém a meta de 

crescimento deste ano de 6,5% para 2018. Nas commodities, o preço do petróleo teve alta no 

mês devido à diminuição dos estoques nos EUA e com a expectativa da extensão do corte de 

produção da OPEP, que foi confirmada na última reunião. Já o minério de ferro apresentou alta 

devido ao aumento da demanda das siderúrgicas chinesas, que demonstraram diminuição dos 

estoques por conta dos cortes na temporada de inverno. No lado doméstico, o governo Temer 

corre contra o tempo para tentar a aprovação da reforma da previdência ainda neste ano. O 

governo só irá levar o projeto à Câmara, caso haja o número necessário de votos para aprovação. 

Porém, o líder da Câmara demonstra pessimismo quanto ao número de votos favoráveis para 

aprovação da matéria. Do lado positivo, os indicadores de confiança da indústria evoluíram de 

forma favorável pela primeira vez nos últimos três anos. A confiança do empresário industrial 

alcançou 56 pontos ficando acima da média histórica. O IBGE divulgou o PIB do terceiro 

trimestre deste ano, o crescimento de 0,1% ficou em linha com a projeção dos economistas. 

 

 



A bolsa brasileira sofre realização no período mesmo com a temporada de resultados 

confirmando um trimestre bom para as empresas. A aproximação do final do ano após uma 

valorização expressiva, a incerteza com relação à aprovação da reforma da previdência e a 

expectativa do cenário eleitoral em 2018 criou um ambiente para redução da exposição no 

Ibovespa (principalmente por parte dos investidores estrangeiros). O cenário macro 

internacional continua benigno, ajudado pela tendência positiva das economias dos EUA e dos 

países europeus. Continuamos com viés de alta para o Ibovespa, porém esperamos uma 

volatilidade maior diante das incertezas do cenário doméstico. 

 

Retorno Setores da Bolsa 

 
 

 
 

Após o exposto, passou o Senhor Gestor a estratificar a performance da Carteira de 

Investimentos relativa a novembro de 2017 mediante os cenários vivenciados: 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 
Com a tendência de redução dos juros e também os desafios políticos e econômicos à frente, o 

importante é manter a calibragem da carteira, analisando novas frentes de investimento uma vez 

que a queda da taxa Selic e da Inflação medida pelo IPCA já deixam claro que os investimentos 

no segmento de renda fixa por si só não conseguirão atingir a meta atuarial 2018.  

O Senhor gestor deu ciência ainda que a Política De Investimento referendada pelo Comitê  na 

reunião p.p foi apresentada aos pares do Conselho Administrativo em reunião ordinária de 

20/10/2017. Nesse sentido, devido as alterações  hora trazidas pela nova norma quanto aos 

limites nos segmentos, se fará necessário reenquadramento de da Política. O Ministério da 

Fazenda prorrogou o prazo de postagem do DPIN – Demonstrativo Política de Investimentos  

2018 para 30/12/2017. A Gestão está aguardando posicionamento de todas as instituições 

financeiras a fim de que possam os produtos de investimento estar enquadrados na nova norma 

e, a partir de então, processarmos as alterações na PI do PIRAPREV. Na reunião ordinária de 

dezembro, será apresentada nova minuta para apreciação e deliberação odos membros deste 

Comitê, no que os pares deram o “De Acordo”. 

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 aprovaram os atos 

praticados e referendam os investimentos nos produtos eleitos, as diretrizes para os 

investimentos bem como as rentabilidades aferidas no mês de Novembro de 2017. Nada mais 

havendo a tratar por hora, lavrou-se a presente ata que segue, após lida e achada conforme, 

pelos presentes assinada.  

Piracaia, em 08 de dezembro de 2017. 

Comitê de Investimentos:   Maria Lúcia Herdade Carvalho 

 

      Maria Nazaré Leite de Oliveira 

 

       



Roberto Bueno (Licença Médica) 

 

      Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

 

      Vera Lúcia Ferreira Camargo 

 

 

Superintendente PIRAPREV  Osmar Giudice 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


