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

 Ata da Reunião Conselho Administrativo. 

 

 

Aos 20 dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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 o Senhor 

Superintendente assim como os membros do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV nomeados pelo Decreto nº 4.266, de 05 

de dezembro de 2016 e alterações. Presentes, Sr. Norberto Lapelegrini; Sr. Júlio César Ferreira Gama 

da Rocha, Sr. Luciano Afaz de Oliveira, Sr. Lafaiete Fábio Tadeu de Oliveira, e as Senhoras Maria 

Aparecida Dutra Campelo de Oliveira e Luzia das Graças Oliveira Nascimento, Sheila Prado 

Bernardini Martins, e o Sr. Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP Piraprev. Ausente Sr. 

Marcelo Tadeu de Souza 

Ordem do Dia: Apreciação dos atos da gestão administrativa e financeira. processos de aposentadoria 

e licitação. 

Encaminhamentos: 

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

presença de todos e apresentou principais tópicos econômicos, passando a estratificação da carteira de 

investimentos referente a fevereiro de 2019: 

 

O mês de março foi repleto de divulgações de importantes indicadores de atividade econômica, que 

confirmaram a manutenção de um cenário mais fraco. O setor industrial segue liderando essa fraqueza. 

O IPCA de fevereiro divulgado no mês foi mais forte que o esperado, mas mostrou certo alívio sobre a 

dinâmica de preços de serviços. 

 

Economia Internacional:  

O Fomc (Comitê de Política Monetária dos EUA) conseguiu ser mais dovish do que a expectativa 

média do mercado na sua reunião de março. Não apenas a taxa de juros básica foi mantida em 2,5%, 

como os documentos divulgados juntos com a reunião indicam que a maioria dos membros do comitê 

acredita que ela deve ser mantida nesse patamar pelo ano todo. Isso é uma mudança em relação às 

projeções anteriores, divulgadas em dezembro, que previam duas altas de 25 pb ao longo de 2019. O 

mercado, de forma geral, esperava que houvesse uma redução para uma alta de 25 pb em 2019, devido 

a comentários na ata da reunião de janeiro. Entretanto, foi verificado nos documentos da reunião de 

março que 11 dos 17 membros concordaram em não subir a taxa de juros em 2019, formando uma 

maioria considerável, em especial, em comparação com quantos tinham essa opinião em dezembro 

(dois). Além da sinalização sobre juros, o Fomc também comunicou que deve interromper seu 

programa de venda de títulos e redução do balanço do Fed antes do que o mercado previa. Na ata da 

reunião de janeiro havia planos para terminar esse programa no final de 2019, e a maior parte do 

mercado entendeu isso como se referindo a dezembro. Entretanto, na reunião de março foi anunciado 

oficialmente o fim do programa em setembro. Isso significa que o balanço do Fed deve se estabilizar 

num patamar US$ 150 bi maior do que anteriormente previsto. 

Essas sinalizações mais dovish do Fed tiveram efeito sobre os juros futuros americanos, com redução 

em especial, da curva longa. Os juros de 10 anos recuaram para 2,40%, um patamar que não era 

alcançado desde o final de 2017. Entretanto essa guinada do Fed não teve o mesmo efeito sobre 

moedas. É possível que a inversão da curva de juros americana, que costuma sinalizar uma recessão à 

frente, tenha feito os investidores mais avessos ao risco de investir. 

 

Economia Brasileira:  
No último trimestre de 2018, e no primeiro mês de 2019, a inflação ao produtor e ao consumidor ficou 

baixa devido à apreciação do real e ao menor crescimento da economia (variação do PIB de apenas 

0,1% T/T no 4º trimestre de 2018), dentre outros fatores, que resultou em aumento da capacidade 

ociosa (leve aumento na taxa de desemprego). 

Entretanto, a partir de fevereiro os índices de inflação passaram a surpreender as expectativas do 

mercado para cima. O IPCA de fevereiro ficou 0,05 pp acima do esperado, com variação de 0,43% 

M/M, e as expectativas para março apontam uma variação próxima de 0,60% M/M. O IGP-M de 

fevereiro e março ficaram em 0,88% M/M e 1,26% M/M, respectivamente. 

 

 



Essa alta nos preços nos últimos dois meses foi concentrada em alimentação e combustíveis.  

Condições climáticas adversas afetaram a oferta de certos produtos, levando a parte nontradeable do 

grupo Alimentação no Domicílio a variar 17,24% T/T no 1º trimestre do ano no IPCA-15. Uma alta 

desse tamanho na inflação de alimentos nontradeables não era vista desde o 1º trimestre de 2016 

(16,05% T/T). Em relação aos combustíveis, a Petrobras reajustou os preços da gasolina na refinaria 

em 21,5% no 1º trimestre de 2019, em boa parte devido à alta da cotação do petróleo internacional 

(32,4% no caso do barril tipo WTI, a maior alta trimestral desde o 2º trimestre de 2019). Os índices 

subjacentes de inflação, no entanto, ainda seguem baixos. Os núcleos de inflação, em média, ainda 

estão em torno de 3,0% A/A. A inflação subjacente de serviços chegou a ter variação de 0,50% M/M 

em média entre nov./18 e fev./19, porém em março ela voltou a ficar baixa, em torno de 0,30% M/M. 

Assim, a alta nos preços recente é devido a choques de oferta em produtos específicos e não está 

afetando os outros preços.  

 

Comportamento do Mercado:  

No mês de março a política monetária em diversos países deu uma guinada mais dovish. 

Nos EUA, o Fomc surpreendeu os mercados financeiros ao indicar que os juros devem ficar mais 

baixos do que anteriormente indicava, inclusive sem alta de juros em 2019. Os juros futuros 

americanos recuaram consideravelmente em março. Com isso, a curva de juros americana se inverteu, 

com vencimentos mais curtos com juros mais altos que vencimentos mais longos. Alguns mercados 

acionários sofreram com isso, com receio de que uma recessão nos EUA esteja próxima, porém os 

preços das ações se recuperaram no final do mês e terminaram março em alta. Na Zona do Euro o 

Banco Central Europeu indicou que o programa de compra de títulos, terminado em dezembro de 

2018, deve ser retomado nesse ano em setembro de 2019 devido à fraqueza da atividade econômica. 

Na China, dados físicos sobre atividade seguiram surpreendendo para baixo, porém indicadores de 

confiança, como os PMIs, mostraram alguma recuperação. O governo chinês segue anunciando 

medidas para estimular a demanda, com incentivos fiscais e monetários, e também parece haver 

avanços nas negociações entre EUA e China para acabar com a guerra comercial. Entretanto, nenhum 

anúncio de maior substância foi feito no mês. 

No Brasil, o Copom mudou a linguagem do seu comunicado, reconhecendo os dados mais fracos de 

atividade que têm sido divulgados, porém dizendo que deve manter os juros estáveis por mais reuniões 

para ver se essa desaceleração da atividade está relacionada a choques temporários do ano passado ou 

a fatores mais permanentes. Indicadores de atividade divulgados em março, de forma geral, vieram 

abaixo do esperado (a exceção sendo as vendas no varejo, que mesmo assim tiveram uma forte revisão 

para baixo nos dados anteriores), corroborando a visão de crescimento lento da atividade. 

O cenário político brasileiro ficou bastante instável em março, afetando os preços de ativos locais. O 

governo Bolsonaro enviou a proposta de reforma previdenciária dos militares na segunda metade do 

mês, porém ela surpreendeu negativamente o mercado ao incluir também, uma proposta de 

reestruturação de carreira, que quase negaria as economias de gastos da parte sobre aposentadorias. A 

Câmara dos Deputados deu sinais de descontentamento com a falta de capacidade de articulação 

política de Bolsonaro, aprovando em tempo recorde uma emenda constitucional que engessa ainda 

mais os gastos brasileiros ao tornar obrigatório o pagamento das emendas de bancada. Além disso, 

houve discursos mais inflamados do Legislativo e do Executivo. No final do mês os ânimos se 

acalmaram, porém o real ainda assim se depreciou bastante no mês (chegou a bater R$/US$ 4,00 em 

determinado momento), os juros futuros subiram e a bolsa caiu. 

 

Crédito Privado 

Neste final do 1º trimestre de 2019 o mercado de crédito privado permaneceu com uma demanda 

elevada o que ocasionou fechamentos expressivos de títulos no mercado, tanto no segmento financeiro 

como corporativo. Olhando para as emissões, tivemos a colocação de R$ 650 milhões de debêntures 

Rumo com incentivo pela Lei 12.431 e no segmento financeiro, o Banco CNH emitiu R$ 300 milhões 

em letras financeiras para o prazo de 2 anos. 

No mês de abril teremos um aumento significativo nas emissões, já que as empresas aproveitam o bom 

momento para captar com taxas mais atrativas em função dos spreads que estão em níveis 

historicamente baixos e também com a oportunidade de alongar a dívida. 

 

Renda Fixa 

Olhando para os fundamentos, navegamos em um ambiente de falta de tração na recuperação da 

atividade econômica, ainda reflexo dos diversos choques que tivemos em 2018, como a greve dos 



caminhoneiros, as incertezas políticas das eleições e o cenário externo pelas dúvidas sobre o 

crescimento global. 

O mês de março foi repleto de divulgações de importantes indicadores de atividade econômica, que 

confirmaram a manutenção desse cenário mais fraco. O setor industrial segue liderando essa fraqueza. 

O IPCA de fevereiro divulgado no mês foi mais forte que o esperado, mas mostrou certo alívio sobre a 

dinâmica de preços de serviços. Os núcleos recuaram na margem mantendo uma avaliação benigna de 

inflação, muito em função da grande ociosidade da economia, principalmente no mercado de trabalho, 

a despeito do dado mais favorável relativo a fevereiro que mostrou criação líquida de vagas formais. 

Em termos de atribuição de desempenho, na nossa estratégia de renda fixa os ganhos vieram das 

posições táticas aplicadas em juros nominais até 2 anos, que mantivemos até a semana do Copom. As 

estratégias de valor relativo na curva de juros tiveram contribuição nula no mês. 

Os riscos políticos se intensificaram no mês de março, gerando uma aleatoriedade na dinâmica de 

preços. O viés do nosso posicionamento é aplicador de juros, dado os fundamentos econômicos, mas o 

nível de risco utilizado deve ser ajustado à volatilidade percebida dos mercados. 

Nesse contexto seguimos com uma utilização de risco mais baixa em termos históricos, acreditando 

que o mercado deve operar mais premiado enquanto perdurar o trâmite da reforma da previdência. 

Mantivemos as estratégias de valor relativo de forma a buscar ganhos independentes da 

direcionalidade dos mercados. 

 

 
 

Multimercado:  

No cenário internacional, o Fed e outros Bancos Centrais seguem na linha da flexibilização, como 

reação ao ritmo mais modesto do PIB global que vem apontando para o 1T de 2019. O tema da 

inversão da curva de juros nos EUA gerou preocupações, dada sua correlação histórica com crises 

econômicas. 

No contexto local, conforme mencionado anteriormente, o Brasil não conseguiu se descolar desse 

cenário de atividade global mais fraca. 

 

Bolsa: 

O Ibovespa encerrou março com desvalorização de -0.18%, aos 95.414 pontos. Os demais índices 

tiveram as seguintes variações: S&P 500 +1.79% (USD), Euro Stoxx +1.62% (EUR) e Nikkei -0.84% 

(JPY). Nas commodities, o petróleo tipo Brent fechou em US$ 68,39 (+3.57% no mês) e o minério de 

ferro em US$ 85,70 (-1.87% no mês). 

No cenário internacional, um novo ciclo de negociações em relação ao acordo comercial entre China e 

EUA ocorreu entre os dias 28 e 29 de março.  

 



O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que um acordo comercial com a China 

provavelmente vai acontecer, e adiou seu plano de impor tarifas de 25% sobre os produtos chineses. Já 

na Europa, o Parlamento britânico rejeitou o acordo do Brexit pela terceira vez no final de março. Há 

duas possibilidades para o que poderá acontecer a partir desse cenário, e isso será decidido em abril. A 

primeira é a saída do Reino Unido sem acordo, e a segunda é um Brexit adiado e “suave”.  

Nas commodities, ambos os benchmarks do petróleo anotaram o maior ganho no primeiro trimestre de 

2019 desde o segundo trimestre de 2009, com a commodity recebendo suporte do aperto da oferta e 

uma recuperação da demanda por risco ao longo dos últimos três meses. Em relação ao minério de 

ferro, a Vale, maior mineradora de minério de ferro do mundo, estimou na quinta-feira uma venda de 

até 75 milhões de toneladas a menos de minério de ferro este ano, após várias minas terem sido 

interrompidas como consequência da tragédia em Brumadinho (MG). 

No Brasil, o encontro de Bolsonaro com Trump na Casa Branca encerrou com o apoio dos Estados 

Unidos para a entrada do Brasil na OCDE e, em troca, o Brasil abrirá mão de seu “tratamento especial 

e diferenciado” na OMC, como país em desenvolvimento. Além disso, o presidente do Brasil também 

visitou Israel, onde foram assinados seis acordos tratando de Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, 

Defesa e Saúde. 

Março foi marcado pela nova máxima nominal histórica do Ibovespa, que bateu 100 mil pontos. 

Entretanto, na mesma semana, esse pico foi seguido de uma queda, após um período de pessimismo do 

mercado em relação ao risco país – pelos sinais de desencontros entre membros do governo e do 

Congresso em relação à reforma da Previdência. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
O desafio daqui em diante será lidar com a volatilidade costumeira em primeiro ano de mandato 

presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a 

se demonstre que o Governo do Presidente Eleito Jair Bolsonaro tenha força junto ao Congresso a fim 

de que sejam aprovadas pautas essenciais como à 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 Conselho Administrativo 

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.  

Passou o Senhor gestor a apresentar os processos para análise e apreciação firmados no período: 

Licitações e compras: não houveram aquisições no período Processo Aposentadoria Portaria 198, de 

01/03/2019 Aposentadoria Voluntária por idade e Tempo de Contribuição Sr. José A. de Oliveira o  

 



qual, analisado individualmente, foi tido como conforme e aprovado.  

Nada mais e, tendo sido considerados suficientes os subsídios trazidos pelo Senhor Gestor para 

deliberação dos pares, os Membros do Conselho Administrativo, no uso de suas atribuições legais que 

lhe são conferidas e, depois de avaliados os atos contábeis e financeiros praticados, 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 março de 2019. Nada mais havendo a 

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

assinada.  
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Superintendente PIRAPREV   Osmar Giudice 


