
 

 Ata da Reunião Ordinária dos Conselhos Administrativo do Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte dias do Maio do ano de dois mil e dezesseis, às 08h30min, nas dependências do 

IPSPMP – PIRAPREV, situado à Avenida Dr. Cândido Rodrigues, nº. 105, Centro, nesta 

Comarca de Piracaia, no Estado de São Paulo, realizou-se Reunião Ordinária do Conselho 

Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Piracaia – PIRAPREV. Presentes os membros Senhoras Luizelena Patrício de Oliveira Barbosa; 

Maria Nazaré Leite de Oliveira, Vera Lúcia Ferreira Camargo e Senhor Nelson Chagas; o 

senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP e o representante da empresa de 

consultoria RiskOffice Senhor Rafael Bordim. Ausente a senhora Rosalina Carvalho de Melo 
Fialho.  Constatada a existência legal de quórum, o Senhor Osmar, Superintendente do 

IPSPMP Piraprev agradeceu a presença de todos agradecendo a acolhida por seu retorno após 

seu licenciamento médico. Iniciando a pauta, passou a palavra ao Senhor Rafael Bordim, da 

empresa de consultoria Risk Office para suas considerações, o qual após ter cumprimentando 

os presentes iniciou a apresentação com os fatos relevantes da Resenha Macro e 

Microeconômica e avaliação da carteira de investimentos: 

Economia Internacional: 

EUA – MERCADO DE TRABALHO 

A economia americana gerou 160 mil novos postos de trabalho em Abril/16, a menor leitura 

desde Setembro/15. A taxa de desemprego se manteve em 5%.  

A desaceleração do mercado de trabalho dos EUA é um sinal de que os empregadores estão 

mais cautelosos ante os sinais de perda de dinamismo da economia americana.  

As revisões indicam que o país deixou de acrescentar 19 mil empregos em relação ao que foi 

incialmente estimado para o mês de março e abril. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
O CPI avançou 0,1% em Março/16, invertendo a posição tomada de um mês antes. Em 12 meses 

o aumento foi de 0,9%. Em março, os preços dos alimentos cederam 0,2% e os da energia 

subiram 0,9%. Um mês antes, as taxas registraram direções contrárias - houve elevação de 

0,2% e recuo de 6%, respectivamente. Os dados referentes a inflação de Abril/16 serão 

divulgadas em 17/05.Em sua reunião de Março/16, o FED decidiu pela manutenção da taxa de 

juros americana em 0,5% ao ano. O comitê de política monetária americana fez apenas 

pequenos ajustes na comunicação, mantendo a retórica dovish e ausência de qualquer 

sinalização que quanto ao timing da próxima alta. Dados do PIB do primeiro trimestre de 2016 

mostra que a economia americana cresceu 0,5% no período. O crescimento americano freou e 

atingiu o nível mais lento em 2 anos, com gastos do consumidor menores e dólar forte, que 

afeta negativamente as exportações. Em 2015 o país havia crescido 1,4% no mesmo período. 

Quase todos os setores da economia enfraqueceram no primeiro trimestre, sendo o mercado 

imobiliário o único positivo.   

CHINA 

O PMI de abril/16 mostrou um enfraquecimento da atividade, tanto para o setor industrial 

quanto para o de serviços. Os dados sugerem que os recentes esforços do governo chinês para 

estimular a economia (que incluem expansão do crédito e investimento em infraestrutura) 

estão perdendo a eficácia. Destaca-se ainda a divulgação dos dados relativos ao 

endividamento chinês, que apresentou patamar recorde de 237% do PIB. O percentual é muito 

superior ao apresentado pelos demais países emergentes, o que deixa a economia chinesa 

exposta a riscos.  

Chama atenção a rapidez com que a dívida pública se acumulou: em 2007 a relação Dívida/PIB 

estava em 148%.  

 



As opiniões em relação ao possível desfecho dessa situação se dividem: em uma ponta estão os 

economistas que acreditam em uma aguda crise financeira; na outra, os economistas que 

alertam para uma “doença crônica”, parecida com a ocorrida no Japão, que desacelera o 

crescimento por décadas. 

 

 
 

 
 

EUROPA 

A Inflação na Zona do Euro apresentou queda de 0,2% no acumulado em 12 meses.  

A reunião do BCE não trouxe novidades, apenas a manutenção das medidas de flexibilização 

monetária anunciada na reunião anterior.  

Os dados de crédito têm reagido positivamente às medidas vigentes, com os empréstimos 

para consumidores e empresas aumentando de 0,3% para 0,5%.  

Destaca-se ainda a Grécia, que deve retomar ao radar conforme se aproxima a data de 

vencimento de uma parcela elevada da dívida em junho.  

Aproxima-se a data de votação da permanência da Inglaterra na zona do euro. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Economia Internacional 

Taxa de Juros – Países Desenvolvidos 

 

 
 

 

 

 

Taxa de Juros – países Emergentes 

 

 
 

 

Taxas de Juros – 5 Frágeis 



 
 

Economia Nacional – Expectativas dos Agentes 

 

As projeções para 2016 no relatório de 29/04 indicam a expectativa de uma redução da taxa 

de juros ainda em 2016.  

As projeções do PIB seguem se deteriorando a cada semana, com taxa de -3,89% no final de 

2016. 

O ICC de Abril/16 atingiu o menor nível da série histórica, ficando em 64,4.  

A confiança dos consumidores é afetada pela insatisfação com o momento presente e 

pessimismo em relação à situação financeira das famílias.  

O ICEI também registrou uma queda em relação ao mês anterior.  

Ambos os índices são reflexos de um cenário econômico e político difícil de ser resolvido 

rapidamente. 

 

 
 



 
O desemprego no primeiro trimestre de 2016 foi o maior em quatro anos. 

A taxa de desemprego aumentou para 10,9% no período. 

Entre Janeiro e Março, em comparação ao mesmo período do ano anterior, 1,4 milhões de 

brasileiros perderam o emprego.  

Ao todo, pouco mais de 11 milhões de brasileiros estão desempregados.  

Parte dessa situação está relacionada à crise política, que aumenta a incerteza dos 

empresários.  

O aumento do desemprego ocorreu também por conta das demissões de empregos 

temporários e aumento das pessoas que procuram trabalho, mas não encontram.  

O fechamento de vagas na indústria bateu recorde no primeiro trimestre do ano, eliminando 

1,5 milhões de postos de trabalho, correspondente a 11,5%. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Boletim Focus de 13/05/2016: 

 

 
 

Brasil - Inflação 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

Em abril/2016, o IPCA registrou taxa de 0,61%, acima da taxa de 0,43% no mês anterior.  

Nos últimos 12 meses, a taxa foi para 9,28%, abaixo da taxa de 9,39% dos doze meses 

imediatamente anteriores.  

Embora o grupo Alimentos e Bebidas tenha apresentado menor elevação de Março/16 para 

Abril/16, de 1,24% para 1,09%, ainda pesou na inflação mensal, adicionando 0,28 ponto 

percentual ao IPCA.  

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com alta de 2,33%, foi o mais elevado do mês. Ambos 

foram responsáveis por 89% da inflação mensal.  

Os remédios exerceram pressão sobre o grupo Saúde e Cuidados Pessoais, pois refletiram 

parte do reajuste de 12,50%, em vigor a partir de 1º de abril.  

Apenas esse item adicionou 0,2 ponto percentual à taxa do período.  

Por outro lado, a energia elétrica foi o item que apresentou o mais expressivo impacto para 

baixo, com queda de -3,11%.  

Esse comportamento se deve ao fim da cobrança extra da bandeira tarifária.     

    

 

 

Brasil – Taxa de Juros 

 

 

Na reunião de 26 e 27/04, o COPOM decidiu por unanimidade manter a taxa de juros em 

14,25%. A próxima reunião está marcada para 08/Junho/16 

 

 

 



 

 

 
 

A divulgação da ata da reunião reconhece o avanço dos esforços para combater inflação. No 

entanto, considera que o nível de inflação não está suficientemente baixo para considerar uma 

flexibilização da política monetária. O Banco Central ressaltou que a queda nos juros não é 

“date dependent” , ou seja, não depende de uma data específica, e sim da evolução do cenário 

econômico. Para que o Bacen possa pensar em uma queda da Selic seria necessário haver uma 

queda na inflação acumulada em 12 meses e uma aproximação das expectativas inflacionárias 

às metas de inflação . 

 
Analisemos a forte flutuação das taxas por conta dos seguintes eventos políticos: 

 

Fevereiro: O BC surpreende e mantem juros; 

Março: Início do processo de impeachment da Presidente da República; 

Abril: Aprovação do impeachment na Câmara dos Deputados 

 

 

 

 

 



Taxas Pré-Fixadas: 

 
Taxas NTN-B 

 
 

Taxa ANBIMA: 

 
 

 

 

 



 

 
 

IBOVESPA 

 
 

Carteira de Investimentos: 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Rentabilidades – Renda Fixa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rentabilidades- Renda Variável 

 

 

 
 

 

Rentabilidade - Consolidado 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Enquadramentos 

 

Adequação Resolução 3.922/2010  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

O Senhor Rafael, por tudo, elogiou a atuação do RPPS de Piracaia pela diversificação de riscos 

e a trajetória bem sucedida na condução da carteira. 

O Senhor gestor pediu a palavra dando ciência aos pares do Conselho Administrativo de 

realocação da carteira de investimentos apreciada pelo Comitê de Investimentos na reunião 

de 02/05/2016, que se fundamentou nas seguintes premissas: de o mercado financeiro 

fornecer claros sinais que apoia o procedimento de impeachment da Presidente da República.; 

de os preços dos ativos, tanto de renda fixa como de renda variável (ações), têm subido 

conforme a sinalização pró-afastamento no Senado Federal. Novamente (já havia ocorrido em 

março), tivemos bons retornos no mês de abril, apesar dos números macroeconômicos 

continuarem ruins; de que a inflação ainda elevada e PIB negativo persistem; de que a taxa de 

juro deve se manter estável, com baixa probabilidade de subida, pois a economia ainda não 

mostra sinais de recuperação a curto prazo; de que com a aproximação da data de votação no 

Senado Federal e a tendência de afastamento do Governo atual, as melhores aparecem em 

dois cenários: redução de taxa de juro no futuro e recuperação da renda variável; de que os 

Títulos Públicos Federais de vencimentos mais longos continuam com boas taxas de juros; de 

que como houve sinalização por parte do Banco Central que a taxa de juros SELIC deve ficar 

estável, ocorreu reposicionamento das carteiras dos gestores de recursos, com bons 

resultados também para os fundos da família IRF-M; de que como o quadro abaixo indica que 

as taxas de juros reais (acima da inflação) estão superiores a meta atuarial nos títulos NTN-

B (fundos IMA-B) a partir do vencimento 2017: 

 



 

 
 

De que com a manutenção dos juros (tendência de redução no futuro), os fundos das famílias 

IRF-M e IMA-B reagem positivamente. Assim, a alocação dos deverá seguir direcionamento, 

no seguimento de RENDA FIXA, deve estar centrada TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS em 

três indexadores: IMA-B/IDKA/IRF-M (IRF-M 1); de que há indicação para redução da 

posição em fundos CDI/SELIC (pós-fixado), pois há tendência de queda de juros no futuro a 

partir da reunião do COPOM de junho/agosto de 2016; de que esta perspectiva de mercado 

também se alicerça num ritmo mais agressivo de redução da taxa básica de juros, se 

confirmada a presidência do BACEN ao economista chefe do Itaú-Unibanco, Ilan Goldfajn, em 

um eventual governo do vice-presidente Michel Temer, uma vez que os relatórios do 

economista chefe do Itaú Unibanco é dos que apresenta ao mercado um cenário mais 

agressivo para a redução da SELIC ainda em 2016, na casa dos 13%, uma redução de 1,25%.  

Ilan deve fazer dobradinha com o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, 

escolhido para o Ministério da Fazenda, caso o Senado aprove o afastamento da presidente 

Dilma Rousseff; de que a confirmação oficial só será feita depois de confirmado o 

afastamento da petista; de que já para a RENDA VARIÁVEL (AÇÕES), a combinação mais 

competitiva tende a ser fundos de VALOR e fundos de DIVIDENDOS; de que o cenário de 

renda variável ainda permanece com incertezas; de que, contudo, a bolsa já antecipou o evento 

político, pois os preços das ações tiveram forte alta nos últimos 60 dias.; de que é importante 

manter alguma posição no segmento; de que o perfil deve ser de longo prazo e direcionado 

para fundos de “Valor” e “Dividendos”; de que por tudo quanto foi exposto quanto aos cenários 

micro e macroeconômicos, sócio-político econômicos, o Senhor gestor entendeu pela 

realocação da carteira de investimentos seguindo as seguintes premissas:  

Para o segmento de Renda fixa: Diminuição da concentração e exposição junto a CEF, hoje na 

ordem de 47,31% aproximadamente; Realocação de parte do segmento IMAB 5 para IMAB, 

que tende a ser mais favorecido no contexto apresentado, tanto do investimento junto a CEF 

como no Banco SANTANDER; Realocação de parte do segmento IMA B 5 para fundo de auto 

regulação do Itaú, a saber, ALOCAÇÃO DINÂMICA e fundo IRFM (hoje detemos apenas 

posição na ponta curta, fundos IRFM-1 e há janela de oportunidade quanto ao índice total, que 

detém em sua composição tanto a ponta curta como a longa; s recursos do fundo de 

investimento da CEF FI CAIXA BRASIL IPCA VIII Crédito Privado, encerrado, direcionado 

para produto na própria CEF, CX FIC Novo Brasil Ima B. 

 Já para o segmento de Renda Variável, indica a manutenção do portfólio existente. 

Que, por UNANIMIDADE, o Comitê de Investimentos referendou as diretrizes de 

realocação estratégica dos ativos da carteira de investimentos do IPSPMP PIRAPREV, que 

passou a seguinte formatação: 

 



 
 

Os membros do Conselho Administrativo indagaram ao representante da empresa RiskOffice 

acerca da movimentação realizada na carteira, no que o Senhor Rafael parabenizou a gestão 

pela realocação, salientando que o RPPS de Piracaia é o 5º em rentabilidade entre os RPPS 

clientes no exercício de 2016 e que é exatamente a gestão ativa realizada o diferencial dos 

demais RPPS, primando pela segurança das instituições financeiras onde os recursos são 

aplicados como também nos produtos de investimento eleitos, encerrando sua apresentação, 

vez não ter havido dúvidas e/ou questionamentos por parte dos pares do Conselho 

Administrativo presentes, os quais parabenizaram o trabalho apresentado. 

O Senhor Superintendente, assim findas as explicações, tendo sido considerados suficientes 

os subsídios trazidos para deliberação dos pares, os Membros do Conselho Administrativo no 

uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, passou a deliberar: 

Avaliados os cenários econômicos e os relatórios de índices e mapas de controle dos 

investimentos; depois de acompanhada a evolução patrimonial e sua diversificação e avaliado o 

desempenho obtido pelas aplicações nos segmentos de Renda Fixa e Variável e também, 

considerando que mediante os cenários, foi referendada pelos membros do Comitê de 

Investimento adequação da carteira de investimentos em reunião lavrada em ata datada de 

02 de maio de 2016, por UNANIMIDADE aprovaram as diretrizes para os investimentos e 

realocação da carteira do IPSPMP PIRAPREV. 

Nada mais havendo a tratar por hora eu, Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP 

PIRAPREV, lavrei a presente ata que segue, após lida e achada conforme, pelos presentes 

assinada.  

 

 

 

 



 

 

Piracaia, em 20 de maio de 2016. 

IPSPMP PIRAPREV      Osmar Giudice ____________ 
        Superintendente 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO: 

 

                                           Luizelena Patrício de O. Barbosa ........................................................... 

  

    Maria Nazaré Leite de Oliveira............................................................... 

    Nelson Chagas............................................................................................. 

    Vera Lúcia Ferreira Camargo................................................................... 

 


