
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 dezoito, às 08h30min, 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, 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 Sr. Lafaiete Fábio 

Tadeu de Oliveira, Norberto Lapelegrini, Sr. Júlio César Ferreira Gama da Rocha, Luciano Afaz de 

Oliveira, Senhora Maria Aparecida Dutra Campelo de Oliveira; Luzia das Graças Oliveira Nascimento 

e Marcelo Tadeu de Souza; Pelo Comitê de Investimentos presentes a Senhora. Rosalina Carvalho de 

Melo Fialho, Maria Lúcia Herdade Carvalho, Maria Nazaré Leite de Oliveira, Vera Lúcia Ferreira 

Camargo, Sr. Roberto Bueno e Osmar Giudice, presidente do Comitê e Superintendente do 

PIRAPREV; presente o Senhor Marcelo Frattini Vilas Boas Gengo, da Vinci Partners e Sr. Marcelo 

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

agradeceu a presença de todos, passando a palavra ao Senhor Marcelo Gengo que, após os 

cumprimentos e disposições preliminares, passou a palavra ao Sr. Marcelo Rabat para apresentação de 

mercado a produto estruturado, Fundo de Investimentos e Participações VINCI CAPITAL 

PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Após o termino da explanação, foram formulados questionamentos remanescentes à explicação por 

parte dos presentes que, esclarecidos, foram tidos conforme. Agradecendo a oportunidade, o Sr. 

Marcelo Rabbat e Marcelo Frattini Vilas Boas Gengo despediram-se. Dando continuidade, o Senhor 

Gestor apresentou o cenário econômico relativo a julho/2018: 

BRASIL: No cenário doméstico, indicadores coincidentes divulgados ao longo de julho mostraram 

forte avanço, sinalizando que teremos reversão importante do choque na próxima leitura dos 

indicadores de produção. Os indicadores de confiança apresentaram comportamento indefinido. Os 

indicadores de atividade econômica de maio e as sondagens da confiança de junho mostraram 

deterioração relevante, refletindo o choque de oferta provocado pela paralisação dos caminhoneiros. 

Destaque para a produção industrial (- 10,3%, M/M). Sobre a confiança, a maior deterioração foi 

observada na confiança do consumidor, refletindo o encarecimento de produtos básicos provocado 

pela greve dos caminhoneiros, como o de alimentos (Carnes, Aves, Ovos e Leite) e combustíveis 

(Gasolina e Etanol). As perspectivas de crescimento foram reduzidas de forma significativa. No 

relatório Focus do Banco Central a estimativa para o PIB de 2018 recuou de 2,5%, em 21/05/2018, 

para 1,5%, em 27/07/2018. No Relatório Trimestral de Inflação do 2T18 o Banco Central reduziu a 

projeção de crescimento neste ano de 2,6% para 1,6%. Os efeitos negativos indiretos da greve na 

confiança tendem a persistir ao longo do ano, o que sugere um ritmo de recuperação ainda mais 

gradual do que vinha sendo observado. No caso da inflação, já se observam claros sinais de reversão 

do choque. No âmbito fiscal, tivemos temas importantes na pauta, como a aprovação da Lei das 

Diretrizes orçamentárias de 2019, a suspensão da liminar judicial que impedia os leilões das 

distribuidoras de energia pertencentes à Eletrobrás e a realização do leilão da Cepisa, empresa que 

opera no Estado do Piauí. 

A inflação medida pelo IPCA-15 de julho desacelerou de 1,11% para 0,64% (M/M), em razão da 

dissipação dos efeitos da greve dos caminhoneiros. Nesse sentido, destaque para a desaceleração dos 

in natura, com destaque para os tubérculos e frutas. Outro item que refletiu a dissipação dos efeitos da 

greve foram os Combustíveis (Óleo diesel, Etanol e Gasolina). O grupo Vestuário teve impacto 

favorável da antecipação das liquidações devido às temperaturas excepcionalmente amenas para um 

mês de inverno. Em 12 meses, o índice acelerou de 3,68% para 4,53%. No atacado, o IGP-M 

desacelerou de 1,87% para 0,51% em julho, puxado pela deflação dos produtos agropecuários (Milho 

e Batata) e do Óleo diesel. O arrefecimento observado em julho também pode ser atribuído à 

dissipação dos efeitos da greve dos caminhoneiros, bem como à acomodação da taxa de câmbio. Com 

o resultado, o índice acelerou de 6,92% para 8,24. 

EUROPA:  

Na Zona do Euro, a atividade econômica avançou. Entre os dados, destaque para os PMIs 

interrompendo a sequencia de quedas que vinham sendo observadas, o que pode ser um sinal de que o 

ajuste pode ter acabado. Mesmo com os dados bons de junho da atividade econômica e o acordo em 

relação à política imigratória da Alemanha, as sondagens sobre a confiança de julho se deterioraram, o 

que pode ser reflexo da tensão comercial entre EUA e China e seus desdobramentos negativos para o 

crescimento da economia. Sobre a política monetária, a Ata do BCE deixou em aberto à possibilidade 

de uma extensão do programa de compra de ativos devido às incertezas destacadas em sua 

comunicação. No documento, os membros do BCE ficaram divididos sobre quando aumentar os juros. 

Alguns dizem que uma alta já seria possível em julho de 2019 e outros descartam uma ação até o 

outubro de 2019. Outro ponto a ser lembrado é que em junho, o BCE alegou que espera manter as 

taxas de juros no nível atual, o mínimo histórico, ao longo do verão de 2019, uma declaração vaga e 

que deixa o tema aberto ao debate. Na esfera política, após mais de quatro Semanas de embates foi 

definido que o controle imigratório deve ser fortalecido na Alemanha, algo que era defendido pelo 

ministro do Interior, Horst Seehofer, e que vinha sendo rejeitado até pouco tempo pela chanceler 

Ângela Merkel. O Partido Social - Democrata Alemão (SPD), o terceiro membro do governo de A. 

Merkel, também deu aval para o endurecimento da política migratória do país defendido pela ala 

conservadora do Executivo. 

ASIA:  

Na China, destaque negativo para os indicadores de atividade econômica da China, que continuaram 

refletindo a piora das condições para o comércio entre China e EUA e a percepção de que as 

exportações do país serão fortemente prejudicadas. Sobre a política monetária, o Banco Central da 

China adotou uma série de medidas preventivas para suavizar o impacto das restrições comerciais 

anunciadas pelos EUA, como a desvalorização do Yuan. Em julho o Yuan chegou a ser negociado no 

nível mais desvalorizado em 11 meses. Além disso, destaque para a manutenção do plano do “Made in  

 



China”, que pretende fomentar setores altamente tecnológicos e de alto valor agregado, via corte de 

impostos e melhora na infraestrutura. Outro ponto relevante foi a sinalização de que o governo 

abandonará a meta de redução do déficit primário de 3,0% para 2,6% do PIB.  

Em julho, também houve a reunião do Banco Central do Japão (BoJ), encontro onde se decidiu 

aumentar a banda de oscilação na taxa de juros de 10 anos (0,10% para 0,20%). 

EUA:  

Nos EUA, houve acirramento das tensões comerciais com a China. Após solicitar o início da consulta 

pública para uma segunda rodada de tributos, que incidirão sobre uma tranche de US$ 200 bi, Donald 

Trump afirmou no fim do mês que o total de barreiras contra produtos chineses pode chegar a US$ 

550 bilhões.  

A consulta pública da segunda tranche de produtos a serem tarifados pode ser implementada após 

30/08. Como retaliação, a China impôs sobretaxa sobre um volume US$ 34 bilhões em americanos, 

com destaque para a Soja, Carne de porco, Frutos do mar e Veículos elétricos.  

Além disso, está previsto mais R$16 bilhões de tarifas, que devem incidir sobre a importação de 

Petróleo bruto, Gás natural e alguns refinados de Petróleo.  

Sobre a política monetária, destaque para a Ata do FOMC², na qual o Fed¹ voltou a fazer avaliação 

positiva da economia.  

Além disso, a autoridade monetária deu sinais compatíveis com a visão de que teremos mais duas altas 

de juros até o fim do ano e indicou que aumento da taxa seguirá gradual.  

Todavia, a instituição, teve uma discussão ampla sobre a queda da inclinação da curva de juros, o que 

pode ser um sinal de desaceleração mais forte da economia em um horizonte próximo.  

Outro ponto importante exposto no documento foi que o Fed está preocupado com os possíveis efeitos 

negativos do protecionismo.  

De qualquer modo se dei o início das tratativas referentes à discussão do acordo entre os EUA e a 

Zona do Euro sobre a tarifação do Alumínio, Aço e Soja.  

Sobre os dados de atividade econômica dos EUA, no geral, houve melhora. Destaque para a 1ª prévia 

do PIB no 2T18, que mostrou aceleração de 2,2% para 4,4% (T/T, a.a.), o que representa a maior taxa 

de expansão vista desde o 3T14.  

O indicador foi puxado pelo bom desempenho do Consumo (0,5% para 4,0%, T/T, aa). Em relação aos 

dados de frequência mensal, destaque positivo para a produção industrial de junho (-0,1% para 0,6%, 

M/M) e para o ISM Serviços de junho (58,6 para 59,1 pontos), superando de forma relevante as 

estimativas de mercado.  

A respeito dos dados de inflação, o núcleo PCE de junho, a principal medida acompanhada pelo Fed¹, 

ficou estável em 1,9% (A/A), nível que ainda é considerado confortável por membros do Fed.  

No mercado de trabalho, os dados mostraram bom desempenho, com destaque para o payroll (213 

mil), acima da expectativa de mercado (195 mil), a média de ganhos salariais mantendo o ritmo de alta 

anual (2,7%) e a taxa de desemprego de junho (3,9% para 4,0%), que acompanhou o aumento da taxa 

de participação da força de trabalho (62,7% para 62,9%). 

RENDA FIXA – IRFM: O fechamento da curva de juros nominais no mês de julho reflete a percepção 

mais clara sobre os impactos da paralisação dos caminhoneiros, com seus efeitos se dando de forma 

mais duradoura nos dados de atividade que nos dados de inflação e o desenrolar da corrida 

presidencial, com acordos firmados no mês dando algum sinal de apoio para eventuais reformas 

estruturais. 

IMA B e LFT : Em julho, a curva de NTN-B acompanhou o movimento da curva prefixada, e também 

refletiu o contexto eleitoral, resultando em fechamento no mês, com ressalva para sua ponta curta.  

Esta ponta reagiu à expectativa de inflação mais baixa no curto prazo, resultado do efeito 

desinflacionário que vai se materializando em decorrência da paralisação dos caminhoneiros. 

PERSPECTIVAS PARA AGOSTO: Para o mês de agosto o foco estará no andamento da corrida 

eleitoral, que continuará impactando de forma direta os preços dos ativos, principalmente para os 

vencimentos mais longos.  

É possível que tenhamos fechamento da ponta curta da curva de juros nominais, decorrente da 

postergação do início do ciclo de altas da taxa Selic em relação ao precificado hoje pelo mercado. 

Inflação segue em trajetória benigna. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Renda Variável:  

Em julho, tivemos três grandes vetores que explicam o desempenho positivo do Ibovespa no mês: (i) 

início da safra de balanços com resultados positivos em sua maior parte, diminuição das tensões 

externas no que concerne ao comércio internacional com a aproximação entre Estados Unidos e União 

Europeia, e definições de alianças no cenário eleitoral que reforçam o discurso visto pelo mercado 

como reformista.  

No mercado de câmbio, houve apreciação de 3,15% do Real ante o dólar, o qual fechou o mês em R$ 

3,7550. Todos os fatores elencados contribuíram para a trajetória positiva da bolsa que teve 

valorização de 8,88% no mês e atingiu os 79.220,44 pontos.  

Para o Ibovespa, o setor de Siderurgia foi o destaque positivo, com alta de 20,25%. Na ponta negativa, 

o destaque foi o setor de Telecomunicações, com queda de 7,99%.  

Destaca-se a performance das ações da Vivo, que recuaram 9,75%, reflexo do aumento da 

concorrência no mercado de telefonia móvel.  

Quanto ao mercado de BDR Nível 1 negociados na B3, o índice BDRX apresentou variação positiva 

de 0,48% em julho. 

 

 

 



 

 

PERSPECTIVAS AGOSTO 

O crescimento significativo dos riscos no ambiente doméstico ensejam uma visão mais cautelosa para 

a bolsa nos próximos 2 meses motivados pela proximidade do período eleitoral e incerteza relacionada 

à continuidade das reformas estruturais e da trajetória fiscal.  

Apesar disso, o crescimento projetado do PIB nos próximos anos e a verificação de continuidade de 

assimetria favorável para os ativos locais, suportam uma visão marginalmente favorável para a bolsa 

no horizonte de 12 meses tendo em vista os riscos supervenientes. 

 

 

 
 

 

Após a apresentação da resenha econômica, foram apresentados os extratos consolidados dos ativos , 

enquadramento da carteira de investimento frente às resoluções do Conselho Monetário Nacional, 

rentabilidades,5risco, disponibilidade, alocação por estratégia, indexadores, alocação por gestor, 

rentabilidade x meta atuarial, risco x retorno onde os investimentos aferiram a seguinte performance: 

 

 

 

 



O Senhor Gestor apresentou para análise e homologação os processos de credenciamento de 

Instituições/Fundos de Investimento conforme segue: 

 Processo 19/2018- XP INVESTIMENTOS CCTVM -  

Credenciamento de Corretora de Títulos e Custodiante 

 Processo 20/2018- FIC FI CAPITASL PROTEGIDO BOLSA DE VALORTES MM – 

Credenciamento de Fundo de Investimento CEF; 

 Processo 21/2018- BEM DDTV – Bradesco 

Credenciamento de Administradora de Fundo de Investimento 

 Processo 22/2018 - VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA 

Credenciamento de Gestor de FI 

 Processo 23/2018 – VINCI SELECTION EQUITIES AÇÕES  

Credenciamento de Fundo de Investimento 

 Processo 24/2018 – VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 

Credenciamento de Gestora de Fundo de Investimento 

 Processo 25/2018 VINCI CAPITAL PARTNERS III FI EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA II 

Credenciamento de Fundo de Investimento. 

 

Após analisados e tidos como conforme, os processos foram referendados pelo Comitê de 

Investimento e homologados pelo Conselho Administrativo, e os Termos de Credenciamento 

devidamente assinados seguem apensados a cada processo administrativo. 

Foram apresentados os seguintes produtos de investimento para análise e aprovação: 

 Fundo de Investimento Vinci Selection Equities FI em Ações, CNPJ 15.603.945/0001-75; 

este fundo tem por objetivo proporcionar ao cotistas rentabilidade que busque superar a 

variação do índice da Bolsa de Valores de SP por meio de atuação no mercado de ações, 

aplicando em cotas de FI em ações e demais ativos financeiros de acordo com os limites 

impostos em regulamento. Investimento similar ao RPI Ações do Itaú-Unibanco, apresentando 

oportunidade de diversificação entre as casas dados produtos com iguais características. 

 Fundo de Investimento em cotas de FI CAIXA Capital Protegido Bolsa de Valores 

Multimercado, CNPJ 29.388.994/0001-47; De 13 a 24 de agosto de 2018 estará aberto para 

aplicações o FICFI CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO. O 

fundo permite exposição em renda variável atrelada ao retorno do Ibovespa, sem, contudo, 

colocar em risco o capital investido e os cenários de retorno definitivos são conhecidos na 

aplicação. Composta do FI composta por papeis de renda fixa (títulos públicos federais) e 

Opções (contratos na B3 com garantia). Excelente opção de investimento protegendo na RV 

capital investido contra a volatilidade. 

 Aquisição de R$ 20.000.000,00 em títulos Públicos Federais – NTN-B nº 760199, emitidas 

pelo Governo Federal em 06/01/2016, de vértice único para 15/08/2026 
Opção já referendada e aprovada, tida como pertinente à proteção da carteira até o exercício de 

2026, sem comprometimento das obrigações (passivo) atuariais.  

A abertura das taxas de juros frente ao stress do mercado podem proporcionar a aquisição com 

meta atuarial cumprida até o vencimento dos papeis, desde que a aquisição se dê a taxa mínima 

de IPCA+5,50% a.a. 

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 2018, bem como as alterações da Política de Investimentos 2018, os processos de 

Credenciamento, e os produtos de investimento.  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 2018. 
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