
 

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

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de FEVEREIRO 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 e Senhor Rafael Bordim, 

representante da empresa de consultoria Riskoffice. Pelo 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 agradecendo ao Senhor Rafael Bordim, representante da empresa de consultoria 

RiskOffice pela presença, dando ciência aos pares acerca da palestra a ser ministrada por 

este. O Senhor gestor, preliminarmente, apresentou Resenha Macro e Microeconômica e 

avaliação da carteira de investimentos:  

EUA: A respeito da indústria norte-americana, os índices de atividade regional do FED 

Richmond (de 7 para 6 pontos) e de Filadélfia (24,3 para 6,3 pontos), tiveram queda em 

decorrência do clima mais hostil em algumas regiões dos EUA, além das incertezas que 

rondam o setor de energia (reflexo da baixa cotação do petróleo). A produção industrial 

referente a dezembro recuou 0,1% (M/M) ante o crescimento de 1,3% em novembro. Em linha 

com essa leitura menos otimista do mês, o ISM (índice que mede a atividade do setor) de 

manufatura de dezembro desacelerou de 57,6 para 55,5 pontos. Do lado do setor varejista, 

as vendas de dezembro também mostraram fraco desempenho (0,4% para -0,9%, M/M). O 

preço cada vez mais baixo para gasolina, causado pelo recuo na cotação do petróleo, tem 

apresentado efeitos ambíguos na economia. Por um lado o aumento da renda disponível tem 

elevado a confiança dos consumidores ao nível recorde (93,1 para 102,9 pontos), mas por 

outro as empresas do setor de energia vem adiando as decisões de investimento até que as 

incertezas se dissipem. Com isso, no resultado agregado, o crescimento da economia 

americana desacelerou em termos anualizados de 5,0% para 2,6% (T/T) e no ano de 2014, 

teve expansão de 2,4%. No que se refere ao mercado de trabalho, a criação de vagas de 

emprego informada pelo relatório oficial, o Payroll, indicou que o setor continua se 

fortalecendo (252 mil). Diante da melhora do setor, reconhecida até pelo próprio FED, a taxa 

de desemprego passou de 5,8% para 5,6% em dezembro. No mercado imobiliário, de maneira 

geral, o mês de janeiro também foi positivo. Por fim, a respeito da politica monetária, na 

última reunião do FOMC, o FED reafirmou que será “paciente” antes de iniciar o processo de 

elevação dos juros, apesar de reconhecer a melhora na atividade econômica, que em sua 

avaliação evoluiu de crescimento “moderado” para “sólido”. EUROPA: Na Zona do Euro, os 

indicadores de atividade continuaram apresentando melhora, resultado esse motivado pela 

forte depreciação do Euro. As vendas no varejo surpreenderam positivamente na leitura de 

novembro aumentando no mesmo ritmo de outubro (0,6% M/M). As expectativas em relação 

ao futuro da economia do Bloco, medidas pelo instituto ZEW, também avançaram no mês de 

janeiro (de 31,8 para 45,2 pontos). Esse resultado teve também contribuição da perspectiva 

de parte do mercado em torno do pacote de medidas do BCE para alavancar o crescimento, o 

que na ocasião ainda não havia sido anunciado. O BCE anunciou a ampliação de seu programa de 

compra de ativos. Entre março/2015 e setembro/2016, a instituição comprará €60 



bilhões/mês, em títulos soberanos, classificados como grau de investimento. De forma geral, o 

programa visa, em última instância, estimular o crédito, elevando o crescimento e, assim, 

afastando o risco de uma deflação prolongada. No Reino Unido, apesar da melhora na margem 

apontada pelos indicadores de atividade, a inflação tornou-se motivo de preocupação na última 

reunião de politica monetária do Banco Central da Inglaterra (BOE). Com relação à atividade, 

o destaque foi a divulgação do resultado preliminar do PIB do 4T14, que na comparação 

trimestral desacelerou de 0,7% para 0,5%. Entretanto na medida interanual, o crescimento 

aumentou o ritmo, passando de 2,6% para 2,7%. CHINA e JAPÃO: Na China, apesar dos dados 

divulgados em janeiro mostrarem relativa melhora (com exceção dos antecedentes), os 

resultados não devem ser suficientes para alterar a trajetória de desaceleração que vem 

ocorrendo nos últimos meses. Em relação aos números do setor manufatureiro, a produção 

industrial acelerou na leitura de dezembro (de 7,2% para 7,9%, A/A), por outro lado, o PMI 

de manufatura oficial entrou em contração em janeiro, o que não ocorria desde setembro de 

2012, passando assim de 50,1 para 49,8 pontos. Esse cenário de crescimento mais lento em 

decorrência das reformas estruturais vem atingindo principalmente a indústria, sendo esse o 

fator preponderante para limitar o comportamento do PIB no 4T14. Nesse período a economia 

apresentou crescimento de 7,3% (A/A), mantendo assim a mesma taxa observada no 

trimestre anterior. BRASIL: No mês de janeiro a maior parte dos números de atividade 

apontou desempenho fraco. A indústria teve queda de 0,7% em novembro em comparação ao 

mês anterior, resultado esse atrelado, em grande parte, ao recuo de 2,1% nos bens de 

consumo duráveis e à queda de 1,3% nos bens de consumo semi e não duráveis. Do lado do 

varejo, o desempenho foi acima do esperado pelo mercado, sendo que as vendas no conceito 

restrito cresceram 0,9% em novembro em relação a outubro (M/M, com ajuste sazonal). 

Refletindo o desempenho da indústria e do varejo, que apontaram em sentidos opostos, o IBC-

Br variou 0,04% (M/M). Em relação ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu de 

4,8% em novembro para 4,3% em dezembro, voltando ao menor patamar da série histórica. A 

arrecadação de impostos no acumulado de 2014 teve queda real de 1,79% em relação a 2013, 

somando R$ 1,187 trilhão. Em relação ao mês de dezembro, a arrecadação somou R$ 114,748 

bilhões, o que representou uma queda real de 8,89% na comparação com o mesmo mês do ano 

passado. Assim, o setor público consolidado apresentou déficit de R$ 32,5 bilhões no 

resultado acumulado de 2014, ou cerca de 0,63% do PIB. Em relação à condução da política 

monetária, na reunião do Copom, ocorrida nos dias 20 e 21, o BC decidiu intensificar o ritmo 

de alta da Selic para 0,50 pp, o que levou o juro básico a 12,25% a.a. 

INFLAÇÃO 

IPCA: O IPCA de janeiro teve alta de 1,24%, o que representa avanço na comparação com o 

IPCA-15 (0,89%) e com o IPCA de dezembro (0,78%). Do ponto de vista qualitativo, a 

composição do resultado de janeiro teve forte deterioração na comparação com o mês 

anterior. Embora o índice de difusão tenha permanecido próximo da estabilidade, a média dos 

núcleos em 12 meses passou de 6,36% para 6,76%, acima do teto da meta do BC. Para o 

resultado de fevereiro esperamos acomodação no ritmo de alta dos alimentos, dissipação na 

pressão altista da energia elétrica, perda de ímpeto na tarifa do transporte público e também 

do cigarro. Entretanto, tais vetores favoráveis serão contrabalanceados pelo aumento no 

preço dos combustíveis e pela elevação sazonal dos cursos regulares e demais serviços 

relacionados com a educação. 

IMA-B 

As NTN-B apresentaram movimento de fechamento de taxa em todos os vértices em linha 

com o movimento observado na curva prefixada. Durante o mês de janeiro temores com a 

possibilidade de racionamento de água e energia elétrica e seus impactos nos preços fizeram 

aumentar a demanda por estes papéis. Soma-se a isso a desvalorização do real que ajudou na 

piora da percepção dos agentes com o repasse aos preços. Entretanto, a inflação implícita 



apresentou alta apenas no vencimento de 2015. Os demais vértices apresentaram queda 

levando a um desempenho pior em relação aos títulos prefixados. Neste contexto, os índices 

da família IMA-B apresentaram desempenho positivo em Janeiro, com o IMA-B 5 rendendo 

2,0538 %; IMA-B 5+ rendendo 3,7114% e o IMA-B Total 3,1174%. 

IRFM 

A curva prefixada apresentou movimento de redução da inclinação (achatamento). O anúncio 

de medidas do lado fiscal com recomposição de receitas foi bem recebido pelo mercado e, 

juntamente com a expectativa de menor crescimento global levaram a ponta longa da curva de 

juros a apresentar queda. Os indicadores de atividade norte americanos decepcionaram, o que 

levou o FOMC a adotar uma postura mais dovish na Ata da Reunião de dezembro. Além disso, o 

anúncio de uma nova rodada de estímulos monetários na Zona do Euro criou um ambiente 

propício à ativos de risco no mundo. A reunião do FOMC na semana anterior destacou certo 

otimismo com a economia dos EUA e reforçou a perspectiva de alta dos juros ainda este ano. 

Os vértices mais curtos caíram com menos intensidade. A curva a termo apresentou queda nos 

vértices mais curtos após ajuste de posições devido à expectativa de alguns agentes com 

possibilidade de redução no ritmo de alta na última reunião. Neste contexto os índices da 

família IRF-M apresentaram desempenho positivo em janeiro, com o IRF-M 1 rendendo 1,0686 

%; IRF-M 1+ rendendo 2,1872% e o IRF-M Total rendendo 1,7857%. 

DESEMPENHO DOS ÍNDICES DE RENDA FIXA vs META ATUARIAL (31/01/2014 a 

31/01/2015) 

 

 

 
 

MERCADO DE CRÉDITO PRIVADO Os dados consolidados referentes às emissões de títulos 

corporativos, no mês de Janeiro/15, ainda não foram divulgados pela Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro de Capitais - ANBIMA. No entanto, sabe-se que foram 

poucas as empresas que captaram no mercado primário por meio de oferta pública. O ritmo 

mais baixo de emissões é esperado também para boa parte do ano, como consequência de 

expectativas menores para o crescimento do país. O mais provável é que as companhias 

acessem o mercado com emissões de prazos mais curto e esperem por uma janela de 



oportunidade mais propícia para alongar o perfil da dívida. De um modo geral, as taxas dos 

ativos emitidos pelas Instituições Financeiras (LF, CDB, Compromissada com lastro em títulos 

privados) permaneceram estáveis no mês de janeiro. As ofertas de DPGE permaneceram 

escassas, condicionadas a oportunidades pontuais. IBOVESPA Neste mês de janeiro, a bolsa 

doméstica fechou com baixa de -6,20% em relação ao mês anterior, ao passo que no exterior 

as bolsas registraram desempenho misto no período, com destaque para os mercados 

acionários europeus e asiáticos que refletiram a implantação do QE do BCE e também melhora 

de perspectivas de atividade no Japão. No mês, o IBOV variou -6,20%, o S&P 500 caiu -

1,74%, o FTSE e o DAX registraram altas de 0,49% e 2,66%, respectivamente, e a bolsa de 

Tóquio fechou com alta de 4,46%. Em relação ao comportamento do Ibovespa, destacamos em 

janeiro o comportamento dos setores cuja receita tem caráter mais defensivo como 

Alimentos e Bebidas e Telecom. O setor de alimentos avançou 4,7%, com destaque para 

CRUZ3 e ABEV3, que subiram 16,41% e 9,33%, respectivamente, após a Souza Cruz anunciar 

reajuste de preços no começo de janeiro e, no caso da Ambev, a definição do novo modelo de 

tributação ter sido melhor do que o antecipado. O setor de Telecomunicações avançou 1%, 

com destaque para VIVT4, que subiu 7,30% devido à aprovação do CADE à fusão 

Telefônica/GVT. O setor de Petróleo recuou 17,5%, seguindo o recuo dos preços de petróleo 

no mercado internacional, associado à receios com o nível de alavancagem da companhia e 

perspectiva de revisão dos ratings de crédito. Os setores de Mineração e Siderurgia tiverem 

quedas de 14,63% e 13,70%, respectivamente, devido ao recuo dos preços de commodities 

metálicas e expectativas desfavoráveis para a demanda por metais básicos. 

DESEMPENHO DOS ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL vs META ATUARIAL (31/01/2014 a 

30/01/2015) 

 
  

Os fundos de investimento que compõe a certeira de investimento do IPSPMP-PIRAPREV 

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 e 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. O Senhor Gestor passou a palavra ao representante 

da empresa RiskOffice para suas considerações; o mesmo agradeceu mais esta oportunidade, 

iniciando os trabalhos com o acompanhamento do mercado e exposição dos gráficos: 



TAXAS DE MERCADO 

 

 

 



 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 
Passou o Senhor Rafael a explicar a ALM do IPSPMP PIRAPREV. O objetivo do estudo de 

ALM é identificar a alocação de ativos que apresenta melhor resultado através da mitigação 

dos riscos de liquidez dos planos. A metodologia consiste em combinações entre cenários 

simulados para as variáveis de mercado (SELIC, IBOVESPA, INPC, IPCA, IGP-M, IFM-I, etc) 

e cenários simulados para os fluxos de caixa previdenciário. 

Considerando a alocação de ativos sugerida no estudo são apresentadas graficamente as 

projeções dos resultados de Saldo de caixa: recebe todo o valor excedente após o pagamento 

das obrigações do plano. O volume que deverá ser acumulado ao longo do tempo, decorrente 

do excedente de fluxo da carteira versus obrigações correntes. Deverá ser reinvestido ao 

longo do tempo, rebalanceando a carteira de acordo com o efetivo desenvolvimento e 

realização provenientes do ambiente econômico e do fluxo de caixa observado. 



Todas essas simulações representam os resultados projetados supondo que a carteira de 

investimentos seja aquela indicada pelo processo de otimização do ALM, que se encontra 

detalhada mais adiante neste estudo. 

A premissa de reinvestimento da liquidez é de 100% da SELIC, o que é conservador, 

considerando-se que o cenário é bastante baixo em relação aos níveis historicamente 

observados, e que, por haver uma geração consistente de caixa na carteira (saldo de caixa 

crescente), esse poderá ser reinvestido futuramente em títulos de prazo maior, ganhando-se 

um pouco mais de prêmio. 

Para elaboração do estudo de ALM, foram solicitados os seguintes dados: 

• Passivo : Fluxo do Passivo informado pelo Instituto. 

• Cenário Econômico: Relatório Focus com data base 19/12/2014 

• Ativo: Carteira de Investimentos e Limites de alocação por tipo de ativo e por 

segmento (conforme Resolução 3.922) 

Cenário Econômico 

Cenário Adotado 

O cenário econômico adotado para o estudo foi o cenário esperado com base nos dados 

públicos extraídos do Relatório FOCUS informado no site do Banco Central para os índices 

IPCA, INPC, IGP-M e SELIC até o ano de 2019. 

Tabela 

 
 

Carteira Estratégica 

A alocação estratégica é efetuada com base sobre o Patrimônio de Cobertura do Plano, ou 

seja, sobre o ativo total destinado para a cobertura das provisões matemáticas. Desta forma, 

será possível projetar e analisar o superávit ou déficit do plano, com uma alocação estratégica 

capaz melhorar as condições do plano. 

O Caixa recebe todo o valor excedente após o pagamento das obrigações referentes à parcela 

de Benefício Concedido. Os recursos são provenientes dos cupons semestrais dos títulos, do 

pagamento de principal de cada título, do rebalanceamento dos fundos de investimentos. 

Naturalmente que os recursos em Caixa devem ser reinvestidos quando do rebalanceamento 

da carteira e redefinição futura de sua alocação tática, não se mantendo necessariamente em 

Caixa. 



 

 
 

O Senhor gestor pedindo a palavra, fez menção de que a alocação objetivo a exemplo do 

aumento de posição nos Fundos RF/Referenciado, de que as instituições financeiras criem 

produtos enquadrados nesse inciso da Resolução CMN 3922/2010, no que o Senhor Rafael 

concordou com a inexistência de produtos para investimento nesse segmento o que 

impossibilitaria a adequação nesse momento.  Também em se tratando do segmento 

multimercado, onde o estudo aponta alocação objetivo zero posição, explicou o Senhor Gestor 

que o fundo de investimento classificado multimercado onde detemos investimento é de 

estratégia específica, a saber, juros e moedas, o que na atual conjuntura vem de encontro 

com as necessidades do IPSPMP PIRAPREV, uma vez que a ALM analisa o segmento sem 

especificidades, como um todo, diminuindo a exposição  à volatilidade do segmento 

multimercado. 

Finda as explicações, o Senhor Gestor agradeceu a presença do Senhor Rafael 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 fevereiro 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 25 de fevereiro 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 

ATIVO ALOCAÇÃO ATUAL ALOCAÇÃO OBJETIVO VARIAÇÃO % ATIVO

Fundos  que contenham somente títulos  públ icos 17.321.594,88 12.660.453,96 -4.661.140,92 39,72%

Fundos  Renda Fixa  / Referenciados  Renda Fixa  IMA 

e IDkA
56.267,57 3.376.054,20

3.319.786,63 10,59%

Fundos  de Renda Fixa  ( Normal  ) 7.497.135,23 8.996.562,28 1.499.427,05 28,22%

FIDC 0,00 0,00 0,00 0,00%

Fundo Crédito Privado 1.225.049,25 1.593.881,31 368.832,06 5,00%

Fundos  de Ações  Referenciados 544.014,19 1.740.845,41 1.196.831,22 5,46%

Fundos  de Ações 3.605.534,77 2.776.261,77 -829.273,00 8,71%

Fundos  Multimercados 894.463,04 0,00 -894.463,04 0,00%

Fundos  de Participações 387.226,07 387.226,07 0,00 1,21%

Fundos  de Investimento Imobi l iários 346.341,28 346.341,28 0,00 1,09%

TOTAL 31.877.626,28 31.877.626,28

ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA



 

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

CONTAS relativa ao mês de Janeiro de 2015, 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 25 de fevereiro de 2015. 

   

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

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

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

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


