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

 Ata da Reunião Conjunta Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos. 

 

Aos 09 dias do mês de agosto 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 Conjunta do Comitê de Investimentos e 

Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Piracaia – PIRAPREV. Pelo Conselho Administrativo presentes, Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, 

Norberto Lapelegrini e as Senhoras Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das 

Graças Oliveira Nascimento; ausentes Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Luciano Afaz de 

Oliveira, Wanderley Fialho, Marcelo Tadeu de Souza; Pelo Comitê de Investimentos presentes a 

Senhora. Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Maria Lúcia Herdade Carvalho e o senhor Osmar 

Giudice, presidente do Comitê e Superintendente do PIRAPREV; ausente Sr. Roberto Bueno e 

vera Lucia Camargo. Constatada a existência legal de quórum, o senhor Superintendente abrindo 

os trabalhos agradeceu a presença de todos, passando a estratificar os investimentos 

referentes ao mês de JULHO de 2017 frente aos cenários: 

BRASIL: Em julho no Brasil a frustração com as receitas levou o governo a anunciar medidas 

para garantir o cumprimento da meta fiscal de -R$ 139 bilhões em 2017. O governo elevou a 

alíquota do PIS/COFINS sobre os combustíveis, no entanto, a surpresa foi o aumento dessas 

alíquotas para o nível do teto regulatório, o que deve garantir uma receita de cerca de R$ 10 

bilhões em 2017. Além disso, considerando a reavaliação das receitas e despesas, o governo 

comunicou também a ampliação do contingenciamento em R$ 5,9 bilhões, totalizando R$ 44,9 

bilhões no ano. A decisão foi bem recebida pelo mercado, pois sinalizou comprometimento com a 

meta e foi determinante para que o risco país cedesse. Ao longo do mês tivemos ainda aprovação 

da reforma trabalhista pelo Senado e a definição da meta fiscal para 2018 (-R$ 129 bilhões para 

o governo central). Os índices de inflação continuaram cedendo e a atividade deu sinais de 

estabilidade. Com isso, o Banco Central do Brasil (BCB) reduziu a Selic em 100 bps para 9,25% 

a.a. e sinalizou que deve manter o ritmo em setembro, caso o ambiente continue propício. O 

recesso no Congresso ajudou a reduzir o volume de notícias de cunho político. O governo divulgou 

no final de julho o relatório de avaliação de receitas e despesas do 3ª bimestre 2017. A 

expectativa de arrecadação teve queda de 2,5% em comparação à divulgação anterior. Esse fato 

levou o governo a aumentar a alíquota do PIS/COFINS dos combustíveis para seu valor máximo. 

Por fim, diante da necessidade cada vez mais urgente de criar condições propícias para a volta 

do crescimento, o governo sancionou a reforma trabalhista aprovada pelo Senado. Dentre as 

principais mudanças, destaque para a forma de cômputo da remuneração, que agora exclui 

benefícios, a flexibilização da jornada de trabalho, a possibilidade de rescisão do contrato de 

trabalho por comum acordo, a criação de regras para o trabalho à distância e trabalho 

intermitente, bem como o maior fracionamento das férias, entre outros. Como essência da 

reforma está o preceito de que os acordos entre empregadores e trabalhadores prevalecem 

sobre a legislação. Os dados de atividade divulgados em julho, porém relativos a maio, deram 

sinais de que a economia está se estabilizando. O movimento conta com o ambiente mais 

favorável devido ao corte de juros, a desaceleração consistente da inflação e a liberação de 

recursos vindos das contas inativas do FGTS. Com isso, a produção industrial de maio cresceu 

0,8% (M/M), estimulada além dos fatores citados, pela produção de automóveis. Os índices de 

confiança tiveram predomínio positivo, em especial na indústria, que cresceu 1,5% (M/M). Sobre 

o varejo, em maio, no conceito restrito houve queda de 0,1% (M/M), puxado por tecidos e 

calçados. No conceito ampliado, que inclui veículos e material de construção, a contração foi de 

0,7% (M/M). O fraco desempenho do grupo de controle ajuda a explicar o movimento. 

Entretanto, o desempenho positivo de material para construção (1,9%, M/M) e de veículos (1,2%, 

M/M) mostram que os dados das aberturas não parecem condizentes com os dados consolidados, 

o que em parte pode ser reflexo do efeito da nova metodologia adotada pelo IBGE sobre o  

 

 



ajuste sazonal. Por fim, no mercado de trabalho houve avanço, com a taxa de desemprego 

recuando de 13,3% para 13,0%, o que representou a maior queda desde jun/2010. O aumento da 

população ocupada foi o destaque, com a 2ª maior alta da série. A população desocupada, com a 

2ª maior contração da série, também contribuiu para redução. Porém, os empregos, na maioria, 

foram gerados pelo setor informal (sem carteira assinada e conta própria). INFLAÇÃO: Sobre a 

inflação, tanto no atacado como no varejo a dinâmica foi amplamente benigna. O IPCA-15 de 

julho teve deflação de -0,18% (M/M) e foi o menor resultado desde julho de 2003. Em 12 meses, 

o IPCA-15 caiu de 3,52% para 2,78%. No Atacado, o IGP-DI intensificou o ritmo de deflação 

para 0,96% em junho. Em 12 meses, o índice apresenta variação negativa após sete anos (de 

1,07% para -1,51%). Diante da conjuntura favorável, o BCB reduziu a taxa Selic de 10,25% para 

9,25%, de forma unânime. Com isso, a taxa chegou a um dígito pela 1ª vez desde 2013. As 

projeções de inflação da instituição foram revisadas para baixo e, por consequência, o BCB 

indicou que pode manter o ritmo de corte da Selic no próximo Copom, caso a conjuntura se 

mantenha benigna. EUROPA: Na Zona do Euro, a reunião do BCE ocorrida no último dia 20 não 

trouxe mudanças significativas. A autoridade manteve inalterados os atuais parâmetros da 

política monetária e em seu comunicado atribuiu à queda no preço de energia os recentes dados 

de inflação menores do que o esperado. Na entrevista pós-conferência, o presidente da 

instituição, Mario Draghi, disse que a economia está se estabilizando, porém, no momento, 

defendeu a necessidade da politica acomodatícia atual até que a inflação mostre sinais claros de 

aceleração. De fato, o núcleo da inflação tem avançado lentamente e segue distante da meta do 

BCE. No entanto, apesar da inflação ainda preocupar, a progressiva melhora da atividade levará o 

BCE a emitir sinais mais claros sobre a redução do seu programa de compra de ativos, previsto 

para acabar em dez/17. Contudo, a recente e expressiva valorização do Euro pode ser um 

importante obstáculo. Em relação à atividade do bloco, de forma geral os indicadores mostraram 

um quadro de recuperação consistente. Em maio, houve crescimento tanto no varejo (de 0,1% 

para 0,4%, M/M), como na indústria (de 0,3% para 1,5%, M/M). No mercado de trabalho, a taxa 

de desemprego mais uma vez recuou (de 9,2% para 9,1%). ASIA: Na China, apesar dos receios de 

que as medidas de contenção do crédito pudessem afetar o crescimento, o PIB do 2T17 

surpreendeu positivamente ao subir 6,9% (A/A). Os principais vetores de alta vieram do 

consumo das famílias e setor externo. Ainda na esteira de dados melhores, as vendas do setor 

varejista subiram de 10,7% para 11% (A/A) em junho, assim como a produção industrial (de 6,5% 

para 7,6%). Com isso, apesar da continuidade do aperto nas condições creditícias, a economia 

tem dado sinais de resiliência. EUROPA: Nos EUA, em julho o governo de Donald Trump sofreu 

duas importantes derrotas no Senado. A primeira se refere à aprovação da reforma do sistema 

de saúde, que foi rejeitada pelo Senado, apesar dos muitos esforços do governo, que incluíram 

desde alteração na proposta original até o adiamento de votação para evitar o fracasso. O 

episódio teve como agravante o fato de que três senadores republicanos votaram contra. 

Posteriormente, o governo sofreu novo revés com a aprovação pelo Congresso de novas sansões 

econômicas contra a Rússia devido ao suposto envolvimento do país na eleição americana. Juntos, 

tais eventos contribuíram para aumentar a descrença do mercado na capacidade do governo de 

conseguir avançar sua agenda econômica no Congresso. Reconhecendo esse risco, o Fundo 

Monetário Internacional reduziu as projeções de PIB para 2017 e 2018, ambas em 2,1% (A/A). 

Em meio a esse ambiente, o Fed. prosseguiu com o plano de normalização gradual da política 

monetária e trouxe uma importante informação em seu comunicado ao indicar que iniciará em 

breve a redução do balanço de ativos. A autoridade monetária ressaltou ainda que o mercado de 

trabalho segue robusto e que a atividade econômica evolui moderadamente. Por outro lado, 

alertou que a inflação deve continuar baixa no curto prazo. No médio prazo, porém, manteve a 

expectativa de convergência para 2% (A/A). De fato, o núcleo da inflação cresceu menos do que 

o esperado em junho na comparação mensal e, em 12 meses, manteve a alta de 1,7%. Em relação à 

atividade, de modo geral os indicadores econômicos divulgados em julho reforçam o cenário de 

crescimento moderado nos EUA. Nesse sentido destacamos a 1ª prévia do PIB do 2T17 que  

 

 



avançou 2,6% (T/T, a.a.), ante a 1,2% (T/T, a.a.) no 1T17. O principal vetor de alta veio do 

consumo das famílias (de 1,9% para 2,8%, T/T, a.a.). O setor varejista teve a segunda queda 

consecutiva (-0,2%, M/M), enquanto a produção industrial subiu de 0,1% para 0,4% (M/M) em 

junho. No mercado de trabalho, foram criados 222 mil empregos em junho, contra 152 mil em 

maio. O resultado veio acima da expectativa do mercado (178 mil), reforçando o cenário de pleno 

emprego. No entanto, a média de ganhos por hora segue crescendo de forma modesta. Já a taxa 

de desemprego subiu de 4,3% para 4,4%, refletindo o aumento na taxa de participação. Renda 

fixa: IRFM: O mês de julho foi marcado pela continuidade do movimento de ajuste de queda na 

curva prefixada. A curva de juro nominal caiu em nível se ajustando a essa perspectiva de taxa 

SELIC mais baixa e houve um movimento de realização nos ativos prefixados mais influenciados 

pela política monetária. No âmbito político, o recesso parlamentar tirou do foco as notícias 

vindas do Congresso e, com as atenções voltadas à política monetária e à atividade, a inclinação 

da curva cedeu com o trecho longo apresentando forte queda. 

IMA B e LFT: A curva de NTN-B acompanhou o movimento observado na curva prefixada, com 

destaque para o fechamento mais intenso dos vencimentos mais curtos. As NTN-B com 

vencimento até 2020 apresentaram forte queda de 10 a 30 bps com o anúncio da medida de 

aumento do PIS/COFINS pelo governo. O movimento se refletiu no movimento de inclinação da 

curva de inflação implícita, refletindo melhor desempenho desta classe de ativo nos vértices até 

2023. A decisão do Copom ajudou no movimento de retirada de prêmio em toda a curva. 

 
IMA – Índice de Mercado ANBIMA; IDkA – Índice de Duração Constante ANBIMA Fonte: Quantum Axis. 

 

 

 

 

 

 



 

PERSPECTIVAS 

No mês de agosto é esperado que os juros curtos continuem com comportamento de queda. Já 

para os vértices mais longos, o movimento tende a ser de estabilidade. Incertezas com relação à 

trajetória fiscal, o que inclui a possibilidade de mudança da meta fiscal, aprovação da Reforma 

da Previdência e cenário político. Como ponto importante de observação citamos a possibilidade 

de aprovação da TLP (taxa de longo prazo) que caso confirmada poderá contribuir para o 

fechamento dos vencimentos mais longos da curva prefixada. 

RENDA VARIÁVEL: No mês de julho o Ibovespa avançou 4,80% aos 65.920 pontos. Diversos 

foram os motivos que impulsionaram a bolsa no mês, tanto internos quanto externos. No âmbito 

doméstico, citamos a aprovação da reforma trabalhista no Senado e a manutenção de um cenário 

atual e prospectivo benignos para a inflação que contribuiu para que o COPOM reduzisse a taxa 

Selic em 1 ponto percentual. No âmbito externo, a combinação de forte alta na cotação do 

petróleo e do minério de ferro e a sinalização de política monetária favoreceram o desempenho 

dos índices acionários nos Estados Unidos, que renovaram máximas ao longo do mês, 

influenciando positivamente o Ibovespa. A desempenho das bolsas no exterior foi positiva em 

julho. Nos Estados Unidos todos os índices fecharam com variação positiva: 2,54% (Dow Jones), 

1,93% (S&P500) e 3,38% (Nasdaq). Em relação ao comportamento do Ibovespa, o setor de 

“Saúde” foi o destaque positivo, com alta de 14,29%. Na ponta negativa, o setor de “Papel e 

Celulose” recuou 1,77% com destaque para a queda de mais de 2% das ações da Fibria. 

 
IMOB – Imobiliário; SMLL – Small Caps; IDV – Dividendos; IBX – Índice Brasil; ICON – Consumo; ISE – Sustentabilidade 

Empresarial; IPCA – Índice de preços ao Consumidor Amplo. Fonte: Quantum Axis. 

 

 

 

 



PERSPECTIVAS 

No âmbito externo, o cenário de liquidez permanece altamente acomodatício, mantendo-se 

favorável para ativos de risco. No âmbito doméstico, após dissipação de parte da incerteza no 

front político e consolidação da expectativa de um ciclo maior de corte da Selic, pesa projeções 

de crescimento para o biênio 17-18, que se mantiveram estáveis. O cenário pode seguir favorável 

para a bolsa e ativos considerados cíclicos, correlacionados com o PIB doméstico, e que se 

favorecem com a queda dos juros. 

Mediante os cenários, os investimentos do PIRAPREV obtiveram a seguinte rentabilidade: 

 
A meta atuarial em julho fixada em 0,63 foi alcançada vez que os investimentos renderam 2,71% 

p.p.indx. No ano, a Meta é de 4,54 contra rentabilidade aferida de 8,45 ou, 3,92 p.p Index sobre 

a meta: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Findas as explicações, o Sr. Osmar apresentou aos membros presente o Senhor Júlio Alves 

Bittencourt, Operador de Mesa da Gerencia Nacional de Investidores Corporativos da CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, que nos brinda com explanação acerca dos mercados e investimentos:; 

iniciando, o Senhor Júlio agradeceu a oportunidade, discorrendo inicialmente acerca da 

estrutura da CEF: 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



Passou o Senhor Júlio a explanar acerca da Resolução 3.922/2010 que rege a aplicação dos 

investimentos dos RPPS: 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 
O documental referente aos FI tais como regulamento, prospecto, Termo de Adesão e lâmina 

serão apresentados e objeto de analise prévia pelo Comitê de Investimentos, após a abertura 

das respectivas carteiras, e manifestação a posteriori do Conselho Administrativo. Agradecendo 

a oportunidade, foi encerrada a apresentação da CEF. Com a tendência de redução dos juros e 

também os desafios políticos e econômicos à frente, o importante é manter a calibragem da 

carteira. Findas as ponderações feitas pelo senhor presidente, o mesmo indagou se restava ou se 

havia alguma dúvida no que não houve questionamento. Tendo sido considerados suficientes os 

subsídios trazidos pelo Senhor Gestor para deliberação dos pares, os Membros do Comitê de 

Investimentos e do Conselho Administrativo no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas e, depois de avaliados os atos administrativos e 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 as diretrizes para os investimentos do 

mês de julho 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 09 de agosto de 2017. 

 

 

Presidente Conselho Administrativo: Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira 
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