
 

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

Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 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 Vera Lúcia Ferreira Camargo, 

Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Luizelena Patrício de O. Barbosa, o senhor Nelson Chagas e 

o Sr Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP. Constatada a existência legal de quórum, o 

senhor Superintendente agradeceu a presença de todos, abrindo os trabalhos agradecendo a 

presença de todos e solicitando aos pares que se esforcem em comparecer às reuniões, posto 

ter ocorrido situação por demais constrangedora na última reunião, que não pode ser levada a 

termo por falta de quórum, na qual estava presente o representante da empresa de 

consultoria RiskOffice. Os pares ofertaram justificativas apresentando desculpas pelo 

ocorrido. Passou o Senhor gestor a apresentar material “Palavra do Estrategista” ao 

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

QUANTO VALE JOAQUIM LEVI? Há um mito em curso: que o país passa por um ajuste 

fiscal, um dos fatores responsáveis pelo péssimo desempenho da economia, visível na queda do 

PIB na primeira metade deste ano. Quem, contudo, por dever de ofício, acompanha a execução 

do orçamento federal já sabe que não houve nada remotamente associado à austeridade ao 

longo de 2015. Pelo contrário, entre janeiro e julho o governo federal registrou déficit de R$ 

8,3 bilhões nas suas contas (no mesmo período do ano passado, já corrigido pela inflação, 

havia obtido superávit de R$ 17,1 bilhões).  Em particular, mesmo com toda conversa sobre os 

cortes de gastos, o fato é que estes subiram entre 2014 e 2015, não muito (R$ 1,8 bilhão), 

mas certamente não foram reduzidos. O assunto, porém, se tornou manchetes de jornais 

quando o governo federal mandou sua proposta orçamentária relativa a 2016 para o Congresso 

Nacional, revelando, pela primeira vez, um déficit esperado da ordem de R$ 30 bilhões, 

equivalente a 0,5% do PIB do ano que vem. Segundo a proposta, despesas federais 

continuariam a crescer, atingindo algo como R$ 1,2 trilhão, pouco menos de 19,5% do PIB. Em 

outras palavras, apenas o governo federal (sem contar estados e municípios) propõe gastar 

quase um quinto de tudo que for produzido no país ano que vem. Em 1997 esta fatia equivalia a 

pouco menos de 15% do PIB, tema que pretendo retomar um pouco mais à frente, mas que 

ilustra bem o que vem ocorrendo com o gasto público no Brasil. A reação de mercado foi 

péssima e não poderia ser diferente. Quando assumiu, o Ministro da Fazenda prometeu atingir 

um saldo positivo nas contas públicas equivalente a 1,1% do PIB (R$ 66 bilhões) ainda este ano 

e aumentá-lo para 2% do PIB já no ano que vem.  Este número, 2% do PIB, é menos cabalístico 

do que parece.  Sob algumas circunstâncias (crescimento do PIB ao redor de 2% ao ano e uma 

taxa juros deduzida a inflação na casa de 5% ao ano), isto seria suficiente para impedir que a 

dívida do governo crescesse indefinidamente, ameaçando a solvência do país. No entanto, no 

que foi (corretamente, diga-se) visto como uma primeira grande derrota de Joaquim Levy, 

estes números já haviam sido reduzidos no final de julho. Para 2015 qualquer coisa ao redor 

de zero (mesmo um pequeno déficit); para 2016 um superávit de 0,7% do PIB.  A meta de 2% 

do PIB ficou para 2018 apenas, de alguma forma ecoando a agora famosa frase da presidente 

sobre não ter meta e, quando chegar a ela, dobrá-la... Isto dito, à parte a proposta 

orçamentária, muito abaixo até mesmo da meta revisada para o ano que vem, a forma com que 

o processo todo ocorreu revela um grau de improviso e desorganização inaceitáveis. Às 



vésperas do envio do orçamento (que sempre ocorre no final de agosto, é bom dizer), o 

governo federal ainda flertava com a ideia de reintroduzir a CPMF, conforme anunciado no 

fim de semana que precedeu a data fatídica.  Não parece, contudo, ter se preocupado em 

avisar o vice-presidente, que coincide de ser também o presidente do PMDB, o maior partido 

do país e, supostamente, o principal aliado do PT. De alguma forma, também, não parece ter 

ocorrido à presidente e seus ministros mais próximos que um governo profundamente 

impopular e com sérias dificuldades de relacionamento com o Congresso poderia enfrentar 

problemas para aprovar um imposto quase tão rejeitado quanto a presidente. Isto sugere uma 

administração fora de compasso com a realidade externa aos gabinetes de Brasília.  Não 

havia, por fim, um plano de contingência para o caso (provável) de rejeição à CPMF. Conclui-se 

desta extraordinária trapalhada que o Ministro da Fazenda foi o grande derrotado ao longo 

do processo e talvez isto, mais do que o número proposto para o orçamento de 2016, tenha 

sido o motivo para a forte volatilidade que dominou o mercado nestes últimos dias. 

De fato, Levy tem sido visto, desde sua nomeação, como o fiador da mudança de política 

econômica no segundo governo Dilma. Não há dúvidas acerca das preferências da presidente 

no que diz respeito à política econômica. Como revelado em seu primeiro mandato, a 

presidente favorece o gasto crescente (no seu primeiro governo os gastos federais 

cresceram o equivalente a 0,7% do PIB por ano, contra 0,2% do PIB por ano no governo Lula e 

0,3% do PIB por ano entre 1997 e 2002, ainda no governo Fernando Henrique), taxa de juros 

baixa, sem preocupação com a inflação, assim como forte intervenção do governo no domínio 

econômico.  No entanto, a reação geralmente positiva do mercado à nomeação de Levy criou a 

percepção que, de certa forma, o ministro teria se tornado, em algumas dimensões, mais 

poderoso que a presidente. Há a noção, correta a propósito, que uma eventual saída do 

ministro agravaria em muito o quadro econômico, pois revelaria que a presidente, ao final das 

contas, não teria conseguido resistir à tentação de retornar às suas políticas iniciais.  Face ao 

enorme custo que este caminho acarretaria, o ministro era visto com virtualmente 

indemissível. Portanto, segue o raciocínio, a presidente não ousaria contrariá-lo. As derrotas 

desde julho passado, não apenas nas questões orçamentárias, mas em outras decisões, como o 

aumento de crédito dos bancos públicos para empresas em troca da “preservação” do 

emprego, têm minado esta crença.  O ministro foi frontalmente contrariado e, com base nisto, 

rumores sobre sua saída iminente têm se tornado mais frequentes, ainda que desmentidos.  

Na linguagem futebolística, ao gosto de alguns, o ministro está “prestigiado”. De fato, 

segundo os jornais, o ex-presidente Lula sugeriu à presidente “blindar” o ministro da Fazenda, 

ao mesmo tempo em que afrouxa o ajuste fiscal (que nunca ocorreu, mas deixemos por ora de 

lado). Trata-se de um contrassenso: Joaquim Levy não vale por ser Joaquim Levy; ele só vale 

enquanto for visto como uma (ou melhor, alguma) garantia de melhora do desempenho fiscal 

do país. Levy sem ajuste fiscal é apenas uma versão mais cabeluda de Guido Mantega. Mas, 

que ajuste fiscal é este? Como notado acima, até agora os gastos federais seguem 

aumentando acima da inflação e o mesmo é válido para as despesas orçadas no ano que vem.  A 

este respeito, o Ministro do Planejamento se defende, afirmando, no caso com razão, que o 

governo federal consegue controlar pouco menos de 10% de suas despesas (algo como 1,8% do 

PIB). Os 90% restantes se referem a despesas obrigatórias (pessoal e previdência, 

principalmente), ou a despesas discricionárias, mas não passíveis de contingenciamento, como 

o Bolsa-Família, tornando o orçamento federal extraordinariamente rígido. Isto é verdade e 

não é por outro motivo que as despesas federais crescem de forma ininterrupta desde 1991. 

Como notado em artigo recente de Marcos Lisboa, Samuel Pessoa e Mansueto Almeida1, entre 

1991 e 2014 os gastos do governo federal cresceram o equivalente a pouco mais de 9% do 

PIB, ou 0,4% do PIB por ano. Destes, quase 7% do PIB se referem às aposentadorias e 

pensões do INSS e demais gastos sociais. 



O problema tem sido contornado (ou mascarado, conforme a preferência de leitor) pelo 

extraordinário aumento da arrecadação, favorecido por maior formalização da economia e 

elevações de impostos.  Este processo, porém, dá mostras visíveis de esgotamento. 

Afora isto, olhando à frente, dada a perspectiva de envelhecimento da população do país nas 

próximas décadas, a expansão das despesas federais deve se tornar ainda mais rápida, 

particularmente no que se refere ao INSS.   

Como notado pelos autores, o crescimento provável da despesa requereria o equivalente à 

criação de uma nova CPMF (1,5% do PIB) a cada novo governo, um quadro obviamente 

impensável. Há duas formas de corrigir este problema: por “bem”, ou por “mal”. A solução por 

“bem” passa por um ajuste fiscal de longo prazo que não se limite à obviedade de aumentar 

impostos. Requer, em outras palavras, um conjunto de reformas no lado fiscal da economia 

que, entre outras coisas, limite o gasto previdenciário (por introdução ou aumento da idade 

mínima, ou desvincule as aposentadorias do salário mínimo), e estabeleça regras menos rígidas 

para despesas em educação e saúde, eliminando um conjunto de vinculações.  

Não se trata simplesmente de cortar gastos de um ano para outro, tarefa quase impossível em 

face da rigidez orçamentária no país, mas sim de atacar a própria rigidez.  

É claro que tal estratégia passa pelo Congresso Nacional, na forma de emendas 

constitucionais, assim como outras mudanças legais, como também é claro que o atual governo 

não tem condições de fazê-lo.   

Diga-se, aliás, que, quando teve as condições, faltou-lhe convicção: segundo a presidente 

afirmou em 2005, ainda na condição de ministra da Casa Civil, “gasto corrente é vida”. A 

solução por “mal” passa pela elevação da inflação.  

Nossas estimativas, baseadas nas experiências de 1999 e 2003, anos em que o gasto federal 

caiu (como proporção do PIB), sugerem que a inflação foi responsável pela redução das 

despesas em 1,1% do PIB em 1999 e 1,9% do PIB em 2003.  Note-se que o gasto total caiu 

0,6% do PIB em 1999 e 0,7% do PIB em 2003, ou seja, a inflação não apenas reduziu o gasto, 

mas o fez numa escala maior do que as forças que contribuíram para sua expansão naqueles 

anos. Obviamente não se trata de defender “um pouco de inflação” para lidar com o problema 

do gasto público.  

O que está em jogo é diferente: ou bem o país arruma uma forma de lidar com suas contas 

fiscais, ou a inflação fará isto por nós. Já vimos, porém, este último filme e sabemos que 

todos morrem no final.  

O que nos traz de volta à questão de Joaquim Levy, não a pessoa, mas o símbolo de uma 

mudança nos rumos da política econômica que eventualmente poderia tratar do problema do 

gasto público elevado e, principalmente, crescente. Estamos em (mais) um momento crucial: há 

indicações que a firmeza de propósito do governo acerca do ajuste fiscal já não é mais a 

mesma que norteou a indicação de Levy para o Ministério da Fazenda. A queda do PIB e a 

consequente elevação da taxa de desemprego, em conjunto com a inflação alta, tem corroído o 

pouco da popularidade que resta depois do escândalo de corrupção cobrar sua parte.  

Não há, é bom que se diga, perspectivas de uma recuperação rápida da atividade como em 

2003 e (num contexto distinto) 2009.  Pelo contrário, a opinião majoritária, na qual nos 

incluímos, sugere que a atual recessão deve se estender até meados de 2016, pelo menos, 

tornando-se a mais longa da história recente (com pelo menos oito trimestres).  

Sob tais circunstâncias até políticos mais convictos e competentes que a presidente já 

fraquejaram.  

Mesmo no Reino Unido, saudado como triunfo da austeridade fiscal, houve moderação no ritmo 

de ajuste (é bom notar que em situação bastante diferente da brasileira, principalmente no 

que se refere à inflação e à taxa de juros) quando a economia ameaçou uma segunda rodada 

recessiva.  

Conclusão:  



As próximas semanas, portanto, devem mostrar qual é o rumo provável do país: ou se abraça 

de vez o credo do ajuste fiscal, ou se as preocupações quanto ao crescimento induzirão o 

governo a “blindar” o Ministro da Fazenda, mas afrouxar o ajuste fiscal (que, como a famosa 

personagem de Dias Gomes, “foi, sem nunca ter sido”).  

O primeiro cenário apontaria para a reversão, ao menos parcial, do que tem sido a 

característica do mercado nos últimos dias: um dólar menos pressionado, juros longos mais 

baixos.   

Já indicações que o segundo cenário acabaria por se materializar nos oferece o oposto: 

pressões adicionais sobre o dólar, juros mais salgados e, apesar disto, inflação mais alta, não 

apenas em 2015, mas em 2016 também.  

Ninguém tem bola de cristal mas os desenvolvimentos políticos parecem apontar para a 

segunda alternativa.   

A crise está longe de acabar.  

Neste contexto, ouso dizer que, mais do que aumentar o patrimônio, o foco do investidor deve 

ser protegê-lo.  

Não é o momento de estratégias arriscadas, em bolsa, ou mesmo na queda acentuada da taxa 

de juros (embora espere que o BC comece a cortar a Selic no começo do ano que vem).   

Com juros reais (nos papéis indexados à inflação) ainda elevados, boa parte do meu patrimônio 

se encontra ancorado neles.  

Mesmo que se desconte meu, provavelmente excessivo, conservadorismo na administração dos 

meus recursos, ainda me parece o melhor conselho que posso dar no momento.  

Um abraço, 

 
 

Disclosure 

Elaborado por analistas independentes, este relatório é de uso exclusivo de seu destinatário, 

não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem 

autorização expressa.  

O estudo é baseado em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de 

publicação. Posto que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a 

mudanças. 

Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros 

instrumentos financeiros.  

As análises, informações e estratégias de investimento têm como único propósito fomentar o 

debate entre os analistas e os destinatários.  

Os destinatários devem, portanto, desenvolver também suas próprias análises e estratégias. 

Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros 

instrumentos financeiros aqui abordados podem ser obtidas mediante solicitação. 

Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º 

da Instrução CVM nº 483/10, que as recomendações do relatório de análise refletem única e 

exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente. 



As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à 

data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de 

qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. 

* O analista Rodolfo Amstalden é o responsável principal pelo conteúdo do relatório e pelo 

cumprimento do disposto no Art. 16, parágrafo único da Instrução ICVM 483/10. 

 

EM CIMA DA HORA 

Até um relógio quebrado dá a hora certa duas vezes ao dia.  

Depois de sete quedas consecutivas, Bolsa brasileira ensaia recuperação.  

Ibovespa Futuro sobe 0,5%, enquanto dólar cai 0,96%. 

Além de uma recuperação técnica, mercados domésticos acompanham clima mais favorável no 

exterior, depois do tombo da véspera.  

Mineradoras, com destaque para Glencore, encontram algum alívio, enquanto sentimento 

econômico na zona do euro surpreende positivamente e traz ânimo. 

Atuação coordenada entre Tesouro e Banco Central locais ajuda a impedir maior nervosismo . 

Otimismo é amenizado por expectativa por dados fiscais e por surpresa desagradável com 

IGP-M de setembro (+0,95%).  

Esfera política conturbado também inibe recuperação mais pronunciada - matéria da Folha de 

S. Paulo sugere temor de que Joaquim Levy estaria forçando sua saída. 

Na agenda, desemprego subiu a 8,6% no trimestre encerrado em julho, conforme revelado 

pela PNAD, contra 8,3% em junho. 

Em reação ao pânico estabelecido no final das negociações da sessão de segunda-feira, em 

particular nos mercados de juros e câmbio, desencadeado por declarações de diretor da Fitch 

sobre provável redução do rating brasileiro, Banco Central e Tesouro Nacional elaboraram 

uma ofensiva para conter o excesso de volatilidade. 

Foram anunciados três leilões extras no câmbio e redução na oferta de títulos prefixados, 

combinados a esforços no sentido de recompra e oferecimento de papéis pós-fixados. 

Na ausência de mecanismos de stop loss ou na presença de instrumentos pouco efetivos, as 

atuações impedem movimentos de overshooting mais pronunciados.  

É evidente que isso não resolve a crise tampouco pode barrar, isoladamente, tendências 

apoiadas em fundamentos. 

Entretanto, instrumentos de stop loss ou ferramentas pontuais que deem saída ao investidor 

interessado em desmontar posições a qualquer preço cumprem um papel importante, 

sobretudo nos momentos de maior ataque.  

Tem sido feitas críticas importantes à trajetória de Alexandre Tombini como presidente do 

Banco Central. Sua atuação na crise mais recente, porém, tem sido bastante positiva e merece 

ser elogiada. 

Esperamos novos momentos de stress agudo e descartamos que a volatilidade esteja 

superada, de tal sorte que investidores não devem tentar parar no peito os movimentos 

associados ao pânico, posicionando-se de forma contrário ao fluxo.  

Entretanto, aqueles com horizonte de médio e longo prazo (e recomendo a todos que este seja 

o foco temporal de seus investimentos) podem aproveitar momentos de desespero alheio para 

formar posições aos poucos a preços extremamente atraentes.  

Comprar taxa pré a 17% ao ano, por exemplo, definitivamente não é má ideia se você é capaz 

de tolerar a volatilidade. 

Findas as explicações acerca da conjuntura sócio-político-econômica e, tendo sido dado por 

satisfeitos com o apresentado, passou o senhor gestor a estratificar a carteira relativa aos 

meses de julho e agosto de 2015:  

 

 



 

 

Questionado pelos pares do Conselho acerca da queda do valor patrimonial observada no 

gráfico, o senhor gestor explicou que a mesma foi oriunda da forte volatilidade do mercado 

financeiro no período proveniente da instabilidade política que o país vivencia uma vez que a 

rentabilidade dos investimentos variou de forma negativa em R$ (-) R$ 446.503,13 no mês de 

agosto. Acerca das contribuições previdenciárias, o senhor gestor demonstrou que o 

recolhimento parcial da contribuição a menor de R$ 120.404,68 referente a FOPAG da 

Administração em Julho e de  R$ 135.527,52 referente a FOPAG da Administração de 

Agosto também impactou nos resultados, uma vez que as contribuições são fonte de receita 

do PIRAPREV.  

Informou aos pares de que foram tomadas as medidas cabíveis, a saber, oficiada a Chefia do 

Executivo Municipal na ocorrência dos fatos geradores através dos ofícios 573/2015 e 

580/2015 (apresentadas vias físicas). 

Também em 23/09/20415 p.p foi postado demonstrativo online junto ao Ministério da 

Previdência Social onde automaticamente passou a figurar como IRREGULAR o caráter 

contributivo – quesito repasses o que, em não solucionado, é impeditivo para emissão do 

Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.  

Questionado sobre a devolutiva da prefeitura, o senhor gestor informou que tratativas orais 

via a Coordenadoria Geral Administrativa da PMP na pessoa da Senhora Darlene dão conta de 

que a prefeitura esta envidando esforços para a quitação das contribuições, avocando a crise 

financeira que o país atravessa e consequente diminuição do fundo de participação dos 

municípios e que tem interesse em regularizar o quanto antes toda situação. 

Passou o senhor gestor a apresentar a análise da evolução do risco (VaR) da carteira de 

investimentos do PIRAPREV:  

Em agosto, o VaR de todos os índices de renda variável se elevaram em relação ao mês 

anterior, dado o aumento na volatilidade das ações no mês.   

No segmento de renda fixa, o VaR dos índices também aumentaram em relação ao mês 

anterior, com exceção do IRF M1. A divulgação do PIB do segundo trimestre que caiu 1,90% 

em relação ao trimestre anterior e a deterioração das expectativas em relação aos próximos 

anos, principalmente em relação ao crescimento e política fiscal, agitaram o cenário 

econômico.   

No cenário político, a saída de Michel Temer da articulação do Governo aumentou a tensão no 

Executivo.  

No cenário externo, a desaceleração chinesa preocupa cada vez mais, levando o Banco Popular 

da China a desvalorizar o yuan em aproximadamente 3% em poucos dias, fato que não 

acontecia a mais de 20 anos. 

 

 



 

 

Internacional 

 

Estados Unidos se aproximando da alta de juros, com mercado de trabalho sólido, porém ainda 

sem sinais fortes de aceleração da inflação; Zona do Euro com redução da importância do 

evento Grécia, e perspectiva de recuperação gradual; China com dados negativos na margem e 

intervenções para evitar desaceleração brusca da economia.  

Brasil: Perspectivas ruins para atividade, deterioração das receitas fiscais e cenário político 

desafiador  

Aumento substancial da chance de perda do grau de investimento no próximo ano  

Estamos mais pessimistas do que o consenso para a atividade tanto em 2015 quanto em 2016, 

e reconhecemos a necessidade de maiores esforços para que o cenário de médio e longo prazo 

envolvam maiores taxas de crescimento.   

Após, 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, 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 proposto pelos membros do Comitê de 

Investimento a manutenção do portfólio de investimentos na reunião lavrada em ata datada 

de 10 de setembro de 2015, por UNANIMIDADE aprovaram os atos administrativos, as 

diretrizes para os investimentos e alocação 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, segue pelos 

presentes assinada.  

Piracaia, em 30 de setembro de 2015. 

 

 

 

IPSPMP PIRAPREV       Osmar Giudice 
         Superintendente 
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