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

 Ata da reunião ordinária do Comitê de Investimentos. 

 

Aos dez dias do mês de dezembro 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 Novembro de 2018: 

 

No Brasil, os dados de atividade confirmam a recuperação moderada da economia. No 3º trimestre, o 

PIB teve expansão de 0,8% em relação ao 2º trimestre. Resultado ficou em linha com a expectativa do 

mercado (0,8%) e ligeiramente acima da nossa projeção (0,7%). O resultado do 3º trimestre reflete em 

parte a normalização da economia após a greve dos caminhoneiros. Apesar de ter crescido 3,1% em 

termos anualizados, não consideramos que a economia esteja crescendo nesse ritmo, mas sim em uma 

velocidade atual de expansão próxima da média do resultado do 2º e 3º trimestre, que é 0,5% na 

margem e 2,0% em termos anualizados. Considerando dados de emprego de outubro, houve um menor 

ritmo na criação de vagas formais, segundo dados do CAGED. No mês, houve uma abertura líquida de 

57,7 mil vagas, abaixo de nossa expectativa (75 mil) e do mercado (65 mil). Por sua vez, a média 

móvel de três meses com ajuste sazonal subiu de 40,7 mil para 53,2 mil vagas entre setembro e 

outubro. Já a taxa de desemprego recuou 0,2% passagem de setembro e outubro, e atingiu 11,7% no 

mês. Diante desse cenário, os dados de mercado de trabalho e outros indicadores de atividade devem 

continuar apresentando melhora gradual compatível com o cenário de crescimento mais moderado do 

PIB do 4º trimestre. As projeções para crescimento de 2018 é de 1,3%. Para 2019, espera-se uma 

aceleração do crescimento para 2,6%. 

 

A ata do Copom reforçou o cenário de manutenção da taxa Selic em 6,5% a.a. nos próximos meses. 

Na mesma direção dos seus comunicados mais recentes, a última ata da reunião do Copom, no final de 

outubro, reiterou que a manutenção da taxa de juros é compatível com a convergência da inflação para 

a trajetória das metas. Dados recentes apontam um quadro de inflação benigno, o IPCA de outubro e o 

IPCA-15 de novembro vieram abaixo das expectativas de mercado: altas de 0,45% e 0,19%, ante 

projeções de 0,57% e 0,24%, respectivamente. Em 12 meses, enquanto o IPCA-15 acumula alta de 

4,39%, a média dos núcleos (excluem itens voláteis) se situa em 2,48%. Segundo o Copom, as 

próximas decisões de política monetária estão condicionadas à evolução das projeções e expectativas 

de inflação, balanço de riscos e da atividade econômica. Acredita-se que o Copom mantenha a taxa de 

juros em 6,5% a.a. na última reunião de 2018, e que o IPCA encerre esse ano com variação de 3,7%, 

abaixo do centro da meta do Banco Central (4,5%). Para 2019, projetamos elevação da taxa de juros 

no segundo semestre, atingindo 7,75% a.a. ao final do ano. Avalia-se, também, que o IPCA de 2019 

deverá encerrar o ano em 3,9%, também abaixo do centro da meta do Banco Central para o ano, de 

4,25%. 

 

Nos EUA, Fed manteve a taxa de juros em novembro, sinalizando que aperto monetário prosseguirá 

de modo gradual. Em novembro, a autoridade monetária norte-americana manteve os juros no 

intervalo entre 2,0 % a.a e 2,25% a.a, conforme esperado. Além disso, Jerome Powell (presidente do 

Fed) afirmou que as taxas de juros nos Estados Unidos estão perto do nível neutro (sem afetar o 

crescimento). No que concerne os próximos passos da política monetária, o Fed reforçou que o ajuste  

 

 



 

da taxa de juros prosseguirá de modo gradual. Tendo vista o crescimento robusto, taxa de desemprego 

em níveis historicamente baixos, e a expansão fiscal, mantem-se o cenário de mais uma alta de juros 

na reunião de dezembro, levando a taxa de juros para o intervalo entre 2,25% a.a e 2,5% a.a em 

dezembro. Para 2019, a avaliação é de que o Fed implementará quatro altas de juros. 

 

Na Zona do Euro, houve fraco crescimento do PIB no 3º trimestre, e desaceleração da inflação em 

novembro. O PIB do terceiro trimestre teve expansão de 0,2%, abaixo das projeções do mercado e do 

trimestre anterior, ambos em 0,4%. Em termos anuais, o crescimento foi de 1,7%, também abaixo das 

expectativas (1,8%) e do segundo trimestre (2,1%).  

 

O índice de preços ao consumidor (CPI), apresentou aumento de 2,0% em novembro, contra 2,2% 

registrado em outubro, em termos anuais. Tal avanço permaneceu em valores próximos da meta do 

Banco Central Europeu (BCE), de 2,0% a.a. Diante das surpresas negativas com atividade e inflação 

acomodada, acreditamos que Draghi deixará o comando do BCE em outubro de 2019 sem elevação 

dos juros. Em termos de atividade, a confiança (PMI) cedeu de 53,1 para 52,4 pontos, mas ainda 

indicando expansão da indústria. Após iniciar o ano com expectativa de PIB crescendo acima de 2,5%, 

a Zona do Euro deverá encerrar 2018 com um crescimento abaixo de 2,0%. 

 

Na China, os dados de atividade apresentaram um quadro misto em outubro. No mês, a produção 

industrial expandiu 5,9% em termos anuais, acima da expectativa do mercado (5,8%). O investimento 

em ativo fixo (FAI) também surpreendeu positivamente, acelerou entre setembro e outubro, saindo de 

5,4% para 5,7%, acima da expectativa (5,5%). As vendas no varejo, por sua vez, cresceram 8,6% em 

termos nominais, abaixo da expectativa do mercado e do crescimento de setembro (ambas em 9,2%). 

O desempenho pior das vendas em outubro contou com uma nova contração das vendas de automóveis 

(-6,4%). Os indicadores de confiança (PMI) decepcionaram em novembro, não revelando efeito das 

medidas de estímulo. Entre outubro e novembro, o PMI do setor industrial da China recuou de 50,2 

para 50,0 pontos.  

 

O PMI de serviços da China recuou de 53,9 em outubro para 53,4 pontos em novembro, sugerindo 

expansão mais fraca do segmento. Vale ressaltar que o indicador acima de 50 pontos indica expansão 

do setor. Assim, após o crescimento acumulado de 6,8% em termos anuais no primeiro semestre, 

esperamos que o PIB desacelere para um crescimento de 6,5% ao final desse ano. Para 2019, o PIB 

chinês deverá desacelerar para um patamar mais próximo de 6%. 

 

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 e 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.  

 

O 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 e , sequencialmente, o Senhor Gestor passou a expor as alterações 

promovidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010 via a edição da Resolução 

do Conselho Monetário Nacional nº 4.695, de 27 de novembro de 2018 p.p,:  

 

 

 

 

 

 

 



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 Novembro 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 10 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Comitê de Investimentos:   Maria Lúcia Herdade Carvalho 
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