
 

 Ata da Reunião Ordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro 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 e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Piracaia – PIRAPREV. Presentes: os membros Senhoras Maria Nazaré Leite de 

Oliveira, Vera Lúcia Ferreira Camargo, Nelson Chagas, e Rosalina Carvalho de Melo Fialho; o 

senhor Osmar Giudice, Superintendente do IPSPMP PIRAPREV Conselho Fiscal , as Senhoras 

Ana Lúcia Léo Vieira da Silva, Ilda Lima Gonçalves, Maria Lúcia Herdade Carvalho e Fabiana 

Castro.  

Constatada a existência legal de quórum, o senhor Superintendente agradeceu a presença de 

todos passando à ordem do dia, iniciando com Resenha Macro e Microeconômica e avaliação da 

carteira de investimentos:  

O mês de dezembro foi marcado por um cenário internacional mais conturbado: não bastassem 

o risco iminente de deflação na Zona do Euro e a desaceleração da China e do Japão, a Rússia 

entrou em crise em meados do mês.  

Os desafios da nova equipe econômica do governo Dilma –que já contava com as próprias 

idiossincrasias da economia brasileira – foram, assim, reforçados. Os indicadores econômicos 

anunciados durante este último mês do ano não mudaram a percepção sobre a direção da 

conjuntura do país.  

No tocante às contas públicas, observou-se mais uma queda de superávit primário. Por isso, o 

novo time econômico teve que reenfatizar seu compromisso de obter um resultado primário 

de 1,2% do PIB em 2015 e, pelo menos, de 2% em 2016 e 2017.  

A dívida bruta, que foi de 57% do PIB em 2013, deve ser elevada para 62% em 2014 e 64% 

em 2015. A expectativa é que, a partir de 2016, haja uma inflexão. Há quem duvide que 

Joaquim Levy e seu time consigam melhorar a poupança pública.  

De fato, o problema não é fácil de ser equacionado, não só porque cerca de 77% das despesas 

do governo já estão comprometidas, mas também porque o Congresso está mais fragmentado 

e a oposição, mais ferrenha.  

Se alguma medida tiver que passar pelo Congresso, a probabilidade de aprovação é baixa. 

Além disso, como a economia está crescendo pouco, a arrecadação tributária será menor.  

O risco da não implementação das ditas medidas, consequentemente, é elevado.  

Porém, há que se dar o benefício da dúvida de que será bem sucedido, dado que Levy é 

conhecido por sua habilidade no controle das contas públicas. 

As possíveis medidas para elevar a poupança pública não poderão ater-se tão-somente ao lado 

das despesas.  

Haverá, provavelmente, aumento de impostos. Dentre as possibilidades de ajuste, no 

concernente à arrecadação, a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) pode 

sair de zero para até R$ 0,14 por litro (0,3% do PIB). Como esta contribuição já existe, o 

Congresso não precisa apreciá-la. Outras receitas podem derivar do fim da isenção do IPI 

(0,25% do PIB) e de um maior IOF (0,05% do PIB).  

Há, também, a nova tributação sobre bebidas frias (0,1% do PIB) e a introdução do 

PIS/COFINS sobre importados (0,1% do PIB). O restante diz respeito à diminuição das 

despesas, tais como: redução do subsídio da conta de energia (CDE), redução nas pensões por 

morte e abono salarial (já anunciados) e redução dos investimentos públicos.  



Estes ajustes somados (receitas e despesas) podem garantir uma poupança pública de 1,2% do 

PIB.  

O novo ministro da Fazenda deve esclarecer a origem da poupança. Por enquanto, a lista acima 

mencionada é apenas um conjunto de possibilidades factíveis. Mercado de trabalho sentirá 

ajustes em 2015 Para reverter a dinâmica da economia, será fundamental inverter a tendência 

dos índices de confiança, tanto do consumidor quanto do empresário, ambos em queda.  

Afinal, se o consumidor tiver incerteza elevada sobre seu futuro, é racional vê-lo consumindo 

menos. Por sua vez, se os empresários não vislumbrarem um cenário melhor mais à frente, 

seguirão investindo pouco.  

A taxa de investimento, vale dizer, está abaixo de 17% do PIB, muito pequena se comparada 

com pares da América Latina, cujas taxas variam entre 20% e 25% do PIB.  

Além disso, para que as expectativas de inflação de longo prazo, hoje em 5,5%, convirjam 

para a meta (4,5%), Alexandre Tombini (presidente do Banco Central do Brasil - BCB) terá 

que ter não só maior independência para exercer sua função, como também ajuda de uma 

política fiscal mais rigorosa, que parece ser o caso.  

No Relatório de Inflação do 4T14, uma das principais mensagens foi o compromisso do Comitê 

de Política Monetária (COPOM) em conduzir a inflação para 4,5% até dezembro de 2016.  

Como a credibilidade da autoridade monetária estava em xeque, o tom usado no relatório foi 

bom.  

Por isso reforçamos nossa expectativa de que, em janeiro, o COPOM elevará a taxa básica de 

juros (SELIC) em 50 pontos base e depois em mais 25, finalizando este ciclo de alta em uma 

SELIC de 12,50%. 

O mercado de trabalho, por sua vez, começa a se ajustar. Se por um lado a notícia não é boa, 

por outro, pode dar às empresas maior competitividade, aumentando a sua produtividade.  

A taxa de desemprego, que estava abaixo de 5% (sazonalmente ajustada, SA), em novembro 

ficou em 5,3%.  

Além disso, a geração de empregos formais segue em níveis baixos (de 240 mil em 2011 para 

cinco mil em novembro de 2014) e o salário real na margem vem “andando de lado”. A 

perspectiva é que este ajuste venha a se consolidar em 2015, dadas as contrações monetárias 

e fiscais. O ano de 2014 poderia ter sido melhor.  

Nossa projeção de crescimento é de 0,1% e a de inflação, 6,4%. Além disso, teremos dívida 

bruta pior, câmbio mais desvalorizado (ao redor de 2,60 BRL/ USD) e déficit em transações 

correntes de 4%. O ano de 2015 será de ajuste. Necessário, duro, mas bem-vindo.  

Com um cenário externo mais conturbado, a nova equipe terá um obstáculo adicional, mas não 

impossível de superar.  

Menor crescimento e sinais de deflação na economia global podem adiar elevação dos juros 

nos EUA No que se refere ao cenário externo, o mês corrente não contou com mudanças 

expressivas com respeito à conjuntura do mês anterior, exceto pelo episódio da Rússia, que 

veio agregar um novo fator de risco ao ambiente global.  

Para o Brasil, em particular, não é uma boa notícia, pois o relacionamento com o exterior ficou 

mais atribulado.  

De fato, EUA, Zona do Euro, China e Japão continuam com seus mesmos desafios de antes. 

Além disso, o dólar mantém valorização frente a várias moedas, em especial às dos países 

emergentes e pressionado pela crise da Rússia.  

Por fim, o preço do petróleo segue diminuindo, ainda que pareça ter atingido seu piso, ao 

redor de US$ 60 o barril. Os EUA continuam apresentando crescimento mais sólido, com um 

mercado de trabalho cada vez mais robusto.  

Foram criados, em média, 258 mil empregos nos últimos seis meses até novembro, reduzindo a 

taxa de desemprego de 6,1% para 5,7%, tendo já alcançado a meta do Banco Central 

americano (FED), que é de 6%. Sendo os EUA importadores líquidos de petróleo e estando o 



preço desta commodity quase na metade do valor de meados de 2014, o efeito tem sido 

positivo, tanto na renda das famílias, quando nas contas externas.  

Apesar de a inflação de bens e salários estar bem comportada, as perspectivas mais otimistas 

para a atividade econômica são consistentes com a percepção de que o FED deverá fazer o 

primeiro aumento dos juros em junho de 2015.  

Não obstante esta crença, o dólar mais valorizado, o mundo mais deflacionário e a economia 

global crescendo menos são fatores que podem levar a autoridade monetária a adiar a subida 

dos juros. 

A Zona do Euro, por sua vez, tem apresentado assimetrias interessantes quanto ao resultado 

da queda exacerbada no preço do petróleo.  

Se, por um lado, o crescimento é estimulado, pois a região é importadora líquida, por outro, o 

risco de deflação aumenta. Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), tem 

feito “o que for necessário” para estimular a economia.  

Além dos três programas de expansão quantitativa já anunciados, e que começam a ser 

implementados (ABS, covered bonds e TLTRO), é possível que o BCE compre títulos soberanos 

em março de 2015. O Euro mais depreciado (frente ao dólar) tem aumentado a 

competitividade dos países desta região, que não permite que cada país desvalorize 

independentemente as suas moedas.  

Neste sentido, a Espanha tem se aproveitado bastante: além de ter saído de um longo período 

recessivo, depois das reformas em 2012, deve alcançar um crescimento neste ano próximo ao 

da Alemanha (1,3%, conforme Bloomberg).  

Com isso, a região deve apresentar crescimento ao redor de 0,8% em 2014 e cerca de 1% em 

2015 (conforme Bloomberg).  

A China, por conta da desaceleração mais acentuada do que a esperada, em especial no setor 

imobiliário e no setor industrial, fez o Banco Central da China (PBoC) reduzir as taxas de 

empréstimos e de depósito.  

Mais estímulos podem ocorrer se os indicadores seguirem mais fracos do que a expectativa 

inicial.  

Além disso, o Japão, que tinha previsão no começo do ano de crescer ao redor de 1% em 2014, 

deve alcançar apenas 0,2% (conforme Bloomberg). Por fim, a Rússia.  

Com a eclosão da crise, dezesseis anos depois da crise de 1998, a Rússia passa a ser 

novamente o centro das atenções por questões similares, uma vez que o susto derivou-se de 

uma conjunção de fatores políticos e econômicos.  

Neste novo episódio, dentre estes fatores, estão sanções dos EUA e da Europa em retaliação 

à crise na Ucrânia, pela anexação da Criméia pela Rússia, e a queda abrupta do preço do 

petróleo.  

Como o país é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, sendo 50% de suas 

exportações totais oriundas desta commodity e 45% do total da arrecadação fiscal advindo 

da venda deste produto, a queda de quase 45% no preço do petróleo resultou em um 

considerável choque negativo para a economia do país.  

Se, naquela ocasião, o país tinha baixa produtividade, demanda morosa, fuga de capitais e 

preço do petróleo em queda (ao ponto de o Banco Central de Moscou ter tido que desvalorizar 

o rublo em 33%), agora a situação é outra.  

A diferença está na conjuntura e nos fundamentos da economia. Se, em 1998, as reservas 

internacionais eram pequenas e o câmbio era fixo, agora as reservas são de US$ 415 bilhões e 

a taxa de câmbio é flexível.  

Consequentemente, esta crise não resultou em default de pagamentos públicos e privados, 

nem na bancarrota do país (como ocorreu em 1998).  

Além do mais, a desvalorização do rublo amorteceu a queda no preço do petróleo, logo, seus 

efeitos na retração na demanda agregada foram reduzidos.  



Além disso, até o momento, há superávit em transações correntes de 3% do PIB e as contas 

públicas não estão ainda deterioradas, como ocorreu naquele ano, quando houve o estopim da 

crise.  

Com a economia desestabilizada, com fuga de capitais que chega a US$ 180 bilhões, com 

inflação podendo alcançar a casa dos 15% e com o rublo já tendo se desvalorizado em 40% de 

seu valor em 2014, Vladimir Putin teve que aumentar a taxa de juros de 10% para 17% em um 

só dia e o país deve sofrer recessão em 2015 da ordem de 4,5%, segundo projeções do 

Ministério da Economia.  

A maior preocupação de Putin é que, por conta das sanções e do preço do petróleo, a economia 

demore a se recuperar, o que põe em risco todos os demais indicadores do governo. Além 

disso, há uma crise de credibilidade com relação à capacidade da autoridade monetária de 

lidar com a situação.  

Isto posto, ainda que distante do que foi a crise de 98, a nova crise da Rússia deve adentrar 

2015.  

Segundo o FMI, o mundo deve crescer 3,8% em 2015. Porém, com o Japão crescendo menos 

do que o previsto e com a crise na Rússia, há um viés de baixa nesta expectativa, o que não é 

bom para o Brasil, pois o país acabaria sendo afetado por uma menor demanda externa e um 

menor fluxo de capitais. 

Investimentos 

O timing – momento de alocar ou desalocar em ativos, setores ou mercados específicos - foi o 

maior determinante da rentabilidade.  

Para ilustrar a análise lembramos que em 30/12/2013 o Ibovespa fechou a 51.507 pontos, e ao 

final do ano de 2014 o mesmo índice estava em 50.007 pontos (-2,91%), porém em 02/09/14 

atingiu 61.895 (+20,17%).  

Uma gangorra entremeada com outros miniciclos de altas e baixas entre essas datas. 

Enquanto isso outros índices do mercado de renda fixa rodaram no período a 10,81% (CDI) e 

14,48% (IMA-B).  

Esses dados provam que a psicologia do investidor, com percepção aumentada de aversão a 

risco, reage diretamente aos movimentos de mercado, o que ocorreu principalmente em 

função das acirradas eleições presidenciais, morte do candidato Eduardo Campos e o 

escândalo de desvios de recursos na Petrobras, entre outros. 

À luz dos cenários, a gestão do Regime Próprio teve como principal desafio na administração 

dos recursos, o cumprimento das metas atuariais na casa de 5,5% ao ano mais a variação da 

inflação medida pelo IPCA. 

Em dezembro de 2014 , o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA apresentou 

variação de 0,78%, acima da taxa de 0,51% no mês de novembro.   

No acumulado do ano, o IPCA fechou em 6,41%, valor inferior à meta de inflação perseguida 

pelo Banco Central, de 6,50% ao ano.  

O IPCA de 2014 ficou acima do Índice relativo a 2013 (5,91%) em 0,50 ponto percentual.   Os 

grupos de Habitação, Despesas Pessoais e Alimentos e Bebidas foram os principais 

responsáveis pela aceleração no ano, os três grupos representaram um impacto de 4,12 pontos 

percentuais, o equivalente a 64% do Índice. 

Os fundos de investimento foram analisados por categoria, resultando análises individuais por 

benchmark.  

Houve enquadramento integral aos limites determinados na Resolução do Conselho Monetário 

Nacional Nº 3.922/2010, bem como aos parâmetros preestabelecidos na Política Anual de 

Investimentos do IPSPMP-PIRAPREV durante todo o curso do exercício de 2014: 

 

 

 



 
 

 

Os investimentos apresentaram a seguinte performance: 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, na proporção em que as 

rentabilidades foram compatíveis com os precificados nos regulamentos dos respectivos 

fundos e dada à conjuntura de mercado de alta volatilidade vivenciada no exercício de 2014. 

 

 
 

A despesa do RPPS correspondeu a (~) 36,9038% da receita aferida, conforme espelho do 

Balancete da Receita e do Balancete da Despesa abaixo estratificado: 

 

 



 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

A execução orçamentária referente à despesa com recursos oriundos da Taxa de Administração 

necessária ao funcionamento da Unidade Gestora, teve o seguinte comportamento: 

 

 

Dotação Orçado Pago Saldo 

 

 

Aquisição de Imóvel 

 

350.000,00 

 

300.000,00 

 

50.000,00 

 

Equipamento e Material Permanente 

 

12.000,00 

 

11.856,86 

 

143,14 

 

Material de Consumo 

 

8.000,00 

 

6.198,68 

 

1.801,32 

 

Outros Serviços 3º P.J. 

 

165.000,00 

 

160.527,33 

 

4.472,67 

 

Outros Serviços 3º P.F 

 

195.000,00 

 

184.216,84 

 

10.783,16 

 

Totais 

 

730.000,00 

 

 

662.799,71 

 

67.200,29 

Do Equilíbrio Financeiro e da Meta Atuarial 

 

A meta atuarial 2014 foi estipulada em cupom de juros de 5,5% a.a. mais a variação do IPCA 

(6,41% no exercício) o que veio a totalizar 11,91% no ano. 

 

A avaliação atuarial de 2014 determinou os valores necessários ao equilíbrio financeiro do RPPS, 

a saber: 



 
 

 

Gestão Administrativa 

  

Todos os atos praticados pela gestão foram aprovados pelo Conselho Administrativo e 

auditados pelo Conselho Fiscal, cujas decisões encontram-se devidamente lavradas em Ata 

registradas em livro próprio.  

As principais ações no exercício de 2014 foram: 

  

Certificação CPA 10 ANBIMA dos Senhores Roberto Bueno e renovação dos Senhores Osmar 

Giudice e Fernando Henrique Alves Garcia Banhos; certificação das Senhoras Maria Nazaré 

Leite de Oliveira, Rosalina Carvalho de Melo Fialho e Fabiana de Castro;  

Certificação CGRPPS pela APIMEC do Sr. Roberto Bueno, Coordenador Financeiro e Srª 

Rosalina Carvalho de Melo Fialho, Coordenadora Administrativa e de Seguridade do IPSPMP 

PIRAPREV; 

Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no enquadramento 

frente à resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922 durante todo o exercício de 

2014; 

Concepção e encaminhamento ao Ministério da Previdência Social da Avaliação Atuarial 2014; 

Adequação das alíquotas de contribuição detectadas no DRAA 2014; 

Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação vigente; 

Processada análise e concessão de benefícios conforme especificado no SISCAA-WEB; 

Recadastramento mensal dos servidores Inativos e Pensionistas; 

Renovação dos contratos de prestação de serviço; 

Representação do RPPS nas relações com terceiros; 

Atendimento a toda Legislação Federal pertinente aos critérios exigíveis à obtenção do CRP - 

Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual foi renovado sem restrições; 

Fornecimento dos subsídios necessários a fim de que tanto o Comitê de Investimentos quanto 

o Conselho Administrativo exercessem suas competências; 

Participação nas reuniões do Comitê de Investimento e Conselho Administrativo ocorridas no 

exercício tendo sido aprovados sem restrições os atos praticados pela Unidade Gestora; 

Atendimento às Auditorias do TCE nos meses de março e agosto; 



Atendimento à Auditoria do Ministério da Previdência Social; 

Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo inerentes 

ao funcionamento do RPPS; 

Consolidação da Autarquia Municipal;  

Adequação do espaço físico das instalações do IPSPM-PIRAPREV; 

Adequações na área de Tecnologia da Informação (prestador de serviço/ 

equipamento/plataforma); 

Capacitação dos servidores e membros do Comitê para certificação junto a Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento-ANBIMA - CPA 10 : 

Dois Cursos ministrados pela Superintendência do IPSPMP PIRAPREV; 

Um Curso ministrado pela CEF (Campinas); 

Um curso ministrado pela empresa Crédito e Mercado (web) 

Encontro Temático Nova Contabilidade Aplicada aos RPPS (Diadema); 

Encontro Temático Fundamentos do Sistema de Controle Interno promovido pelo Tribunal de 

Contas (Jambeiro); 

Encontro temático sobre Cenário Macroeconômico ministrado pela equipe econômica do Banco 

BTG Pactual/SP; 

Reuniões com a empresa de Consultoria RiskOffice sobre cenários e estratificação da 

carteira de investimentos; 

Manutenção do website www.piraprev.com.br a fim de dar transparência aos atos do RPPS; 

Implantação do Portal de Transparência; 

Implantação do Inventário Patrimonial com registro fotográfico dos bens no sistema 

informatizado; 

Reajustamento dos benefícios de aposentadoria e pensão;  

Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2015; 

Aquisição de imóvel destinado à sede do IPSPMP PPIRAPREV. 

Elaboração da Cartilha dos Direitos Previdenciários dos Servidores Públicos Municipais; 

Aprovação pelo TCE da Tomada de Contas 2011 - sem restrições; 

Resultado da Auditoria do MPS/RFB – inexistência de critérios irregulares no período objeto 

do exame (Janeiro 2009 a Dezembro 2013). 

PERSPECTIVAS 2015 

Economia Internacional 

A economia mundial deverá acelerar gradualmente ao longo de 2015, impulsionada pelos 

consumidores americanos.  

A zona do Euro deverá ser beneficiada pelo setor exportador, mas as condições financeiras 

precisam ser afrouxadas por uma nova rodada de estímulos pelo BCE (Banco Central Europeu).  

Na China, o fim do bônus demográfico está iniciando uma tendência secular de 

desaquecimento moderado, que poderá ser minimizado por estímulos monetários e fiscais no 

primeiro semestre.  

Enfim, enquanto alguns países devem iniciar ou continuar um ciclo de aperto da política 

econômica, outros devem iniciar ou continuar o afrouxamento monetário e fiscal.  

Não podemos generalizar a ação do FED para todos os países do globo . . . 

EUA: A águia está voando. 

Após vários anos de forte redução da alavancagem, as famílias americanas estão prontas para 

um novo ciclo de consumo.  

Todos ingredientes para esse novo ciclo estão presentes: riqueza líquida dos indivíduos atingiu 

maior patamar histórico, comprometimento de renda com pagamento de serviço de dívida 

atingiu o menor patamar da série histórica e a taxa de desemprego caiu de 7,9% em 

dezembro de 2012 para apenas 5,6% no final do ano passado. 

 



 

As condições para continuidade da expansão do mercado de trabalho permanecem, pois o 

custo unitário do trabalho continua crescendo em ritmo moderado e abaixo da média 

histórica.  

Isso significa que a taxa de desemprego deve continuar recuando e atingir o nível natural até 

o final desse ano e que os salários continuem acelerando e a massa salarial impulsione 

adicionalmente o consumo das famílias. 

Também não se pode deixar de mencionar que o nível de utilização da capacidade instalada da 

indústria americana já está elevado e sugere aceleração dos investimentos projetando-se 

crescimento real em 3,5%, com viés para cima. 

Zona do Euro: Todos apostando na bazuca do BCE. 

O principal canal de crescimento da região deverá ser o setor exportador, diante da 

desvalorização do Euro e da aceleração da economia americana.  

Enquanto isso, a demanda doméstica da zona do Euro continuará frágil.  

O consumo permanece sentindo os efeitos do fraco desempenho do mercado de crédito e da 

elevada taxa de desemprego.  

Aliás, importante notar que o elevado custo do trabalho em vários países indica que o ajuste 

do mercado de trabalho ainda não terminou. 

Os investimentos também não devem mostrar forte desempenho, pois a utilização da 

capacidade instalada permanece baixa .  

Assim, restará ao BCE lançar um novo programa de estímulo monetário ao longo desse 

semestre para impulsionar a demanda local.  

Estimativas apontam uma pequena aceleração do PIB real de 0,8% em 2014 para 1,2% para 

2015. 

China: Governo deve agir no início do ano. 

Economias caminham em ciclos ao redor de uma tendência.  

O fim do bônus demográfico está iniciando uma tendência secular de menor ritmo de 

crescimento da economia chinesa.  

Essa nova direção acontece após aumento da renda disponível per capita em 15,8% ao ano nos 

últimos 10 anos.  

Esse desaquecimento nas próximas décadas é um processo natural do desenvolvimento. 

No entanto, a atividade desacelerou de forma mais acentuada no final do ano passado, em 

resposta ao aperto fiscal realizado no segundo semestre e a contração das condições 

financeiras.  

Considerando o ambiente deflacionário no atacado, o governo deverá divulgar medidas de 

estímulo no início desse ano para minimizar o risco de um desaquecimento mais abrupto.  

Dessa forma, o PIB real deve crescer em torno de 6,8% em 2015, ante 7,3% em 2014. 

ECONOMIA BRASILEIRA 

As vendas de varejo real cresceram 30% entre 2010 e 2013 (média de 9,1% ao ano), enquanto 

a produção industrial retraiu 4% no mesmo período.  

Essa exuberância do consumo foi impulsionada, entre outros fatores, pelo afrouxamento das 

condições monetárias e creditícias, expansão fiscal e aumento dos salários acima da 

produtividade. 

Nenhum desses fatores seriam sustentáveis, pois as famílias e o governo não podem aumentar 

seu endividamento infinitamente e as empresas não operam com lucro econômico negativo no 

longo prazo.  

O cenário, mais conservador do que o consenso, incorpora esses conceitos fundamentais 

entendendo que após o período de exuberância, a conta começou a ser paga no ano passado e 

aprofundará nesse ano.  

 



As projeções incorporam uma retração do nível da atividade em 1,0% em 2015, com viés para 

baixo, uma vez que não existem fatores para impulsionar nossa demanda doméstica e a única 

contribuição positiva acontecerá nas exportações líquidas, a saber: 

Consumo das famílias: o elevado custo trabalhista deteriorou a lucratividade das empresas 

brasileiras, o que restringirá o desempenho do mercado de trabalho nos próximos trimestres.  

A população ocupada permaneceu estagnada no ano passado e deverá retrair em 2015. Além 

disso, o ciclo de aperto monetário promovido pelo BCB e a perspectiva de moderação na 

concessão de crédito pelos bancos públicos prejudicarão o desempenho do consumo das 

famílias. Por fim, não podemos esquecer que o forte aumento de preços administrados 

impactarão negativamente o poder de compra dos indivíduos. 

Investimento: a baixa utilização da capacidade manufatureira e a baixa poupança nacional 

limitarão os investimentos. Estimamos nova retração da formação bruta de capital fixo. 

Governo: o aperto fiscal prometido pelo novo governo deverá desaquecer o ritmo de expansão 

dos gastos públicos. 

Exportações: a desvalorização cambial e, especialmente, a aceleração no crescimento mundial 

beneficiarão marginalmente as exportações. 

Importações: a desvalorização cambial e a queda da demanda doméstica devem retrair 

substancialmente as importações, o que contribuirá positivamente ao PIB. Ou seja, esse 

cenário inclui substituição de produtos importados por nacionais. 

A queda da demanda doméstica e a desvalorização da taxa de câmbio real beneficiarão o saldo 

comercial, que passará de um déficit de US$ 4 Bi em 2014 para um superávit em torno de 

US$ 10 Bi em 2015. 

Ademais, importante lembrar que, menor geração de lucros também contribuirá para a 

melhora das 

transações correntes. Considerando também o elevado diferencial de taxa de juros vigente no 

mercado financeiro, antecipa-se um importante resultado positivo no balanço de pagamentos 

do próximo ano. 

A ociosidade da economia brasileira deverá aumentar consistentemente ao longo dos próximos 

trimestres. 

No entanto, a pressão dos preços administrados deverá levar o IPCA para 6,6% neste ano. 

Após esses reajustes pontuais, a inflação ao consumidor deverá iniciar trajetória declinante 

para cerca de 5% em 2016. 

O que esperar da política monetária em ambiente de recessão com inflação no teto da meta?  

Existe a expectativa positiva com relação às medidas fiscais que serão implantadas 

pelo novo Ministro da Fazenda. 

Em síntese, a nomeação da nova equipe econômica com orientação ortodoxa, parece ter 

induzido o Banco Central a considerar uma trajetória fiscal mais benigna a partir de 2015.  

Ao mesmo tempo, a fragilidade da atividade econômica desperta a cautela da autoridade 

monetária no aperto da taxa Selic. Contudo, condições internacionais adversas geraram 

volatilidade em um momento em que a posição técnica dos investidores locais é delicada. Como 

consequência, vimos um forte movimento de alta nas curvas de juros domésticas 

O consenso do mercado é de que, no primeiro semestre, a autoridade monetária continuará o 

ciclo de aumento da taxa Selic para 12,50% em resposta às pressões de curto prazo.  

Mas, a partir do terceiro trimestre, a ênfase na inflação prospectiva levará o BCB a iniciar um 

ciclo de afrouxamento monetário para reconstruir a base para uma recuperação cíclica da 

atividade em 2016. 

Juros & Inflação - Estratégias para o próximo período 

Mantemos o cenário prospectivo desafiador.  

Continua válida a visão de um quadro de fraca atividade econômica e inflação alta.  

 



O mercado irá continuar revisando a estimativa de crescimento ainda mais para baixo, sendo 

que a inflação deverá permanecer pressionada em patamar desconfortável.  

No ano de 2015 espera-se uma forte pressão do realinhamento de preços administrados, 

reajuste este que fará com que continuemos com uma trajetória de inflação muito próxima ao 

teto da meta, atrapalhando a gestão das expectativas e dificultando o trabalho do Banco 

Central 

 

Finda as explicações, 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, 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 em reunião lavrada em ata datada 

de 10 de janeiro de 2015, por UNANIMIDADE aprovaram 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 16 de janeiro de 2015. 

IPSPMP PIRAPREV       Osmar Giudice 
         Superintendente 

 

CONSELHO ADMINISTRATIVO. 

  

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

    Rosalina Carvalho de Melo Fialho............................................................ 

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

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

 

CONSELHO FISCAL 

 

O senhor gestor colocou à apreciação dos membros do Conselho Fiscal a PRESTAÇÃO DE 

CONTAS relativa ao mês de Dezembro de 2014, apresentando as demonstrações contábeis e 

financeiras. Após analisados os livros bancários, os boletins de caixa, as conciliações 

bancárias, os resumos dos investimentos, os Balancetes da Receita e da Despesa, os membros 

do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade as prestações de contas apresentadas relativas 

ao período objeto do exame.   

Piracaia, em 16 de janeiro de 2015. 

   

Presidente:   Fabiana de Castro..................................................................................... 

Membro      Ana Lúcia Léo Vieira da Silva................................................................. 

    Maria Lúcia Herdade Carvalho............................................................... 

    Ilda Lima Gonçalves................................................................................. 


