
 

 

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

  

Ata da reunião ordinária virtual do Comitê de Investimentos. 
 

 

[08:11, 13/04/2020] Oz  Giudice: Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 

[08:11, 13/04/2020] Oz  Giudice: Piracaia, 13 de abril de 2020 

[08:12, 13/04/2020] Oz  Giudice: Como temos acompanhado pelos noticiários, Deus decidiu parar o 

mundo a fim de lembrar o homem de sua existência, e que ELE está sobre todas  as coisas. 

[08:13, 13/04/2020] Oz  Giudice: Quem não tinha tempo, ganhou tempo. 

[08:13, 13/04/2020] Oz  Giudice: Para estar com os filhos, consigo mesmo, lendo, orando... 

[08:13, 13/04/2020] Oz  Giudice: Todos fomos nivelados. 

[08:13, 13/04/2020] Oz  Giudice: Quem tem e quem não tem, está em casa 

[08:14, 13/04/2020] Oz  Giudice: O mercado financeiro, como não poderia deixar de ser 

[08:14, 13/04/2020] Oz  Giudice: oscilou violentamente no período 

[08:14, 13/04/2020] Aline: Verdade a sociedade está se reinventando 

[08:14, 13/04/2020] Oz  Giudice: senão vejamos: 

[08:14, 13/04/2020] Oz  Giudice: Tivemos um mês de Março bastante volátil, principalmente em 

função da preocupação mundial com a pandemia do COVID 19, fazendo com que todo o mercado 

sofresse um forte ajuste, dado o cenário de  incertezas trazidas pelo real impacto da Pandemia na 

economia Global. 

[08:15, 13/04/2020] Oz  Giudice: Em meio a esse cenário, ajustamos todas as nossas previsões para 

2020. Estamos avaliando uma Selic  de 2,25%  e IPCA de 1,75% no ano.  

Já o PIB, revisamos para uma retração de -6,0 % no ano. 

[08:15, 13/04/2020] Oz  Giudice: Na Renda Fixa, tivemos um forte movimento de abertura de juros 

no mercado, em função das incertezas trazidas pela Pandemia, que também deverá impactar 

fortemente o PIB do país.  

Esse cenário trouxe uma variação negativa nas cotas dos fundos de RF, especialmente nos mais 

alongados. 

[08:15, 13/04/2020] Oz  Giudice: o momento é de espera, uma vez que, à medida que o mercado 

trouxer maior transparência quanto ao efeito da pandemia, seu controle e redução dos níveis de 

confinamento para uma maior mobilidade da sociedade, devemos começar a observar um 

movimento de fechamento nas curvas de juros, dado que a Selic encontra-se no menor patamar já 

vistos no Brasil. 



[08:16, 13/04/2020] Oz  Giudice: Na Renda Variável Brasil, tivemos uma forte realização dado o 

cenário de incertezas conforme citado anteriormente, que deverá impactar fortemente  a economia 

do país para este ano de 2020. Esse cenário de contração trouxe uma forte queda no IBOVESPA 

desde fevereiro e se acentuando em Março/2020. 

[08:17, 13/04/2020] Oz  Giudice: Nossa "Gordura" do ano passado, praticamente já virou poeira, 

conforme vocês vão poder observar no relatório da LDB que envio logo na sequencia 

[08:17, 13/04/2020] Oz  Giudice: Ainda devemos ter muita volatilidade nos mercados  

O cenário internacional naturalmente não é diferente, uma vez que a pandemia teve impacto global, 

face às incertezas aqui já comentadas e é dado que teremos uma forte retração nas economias 

globais, frente à necessidade de confinamento da população, para conter a disseminação da 

pandemia. 

[08:18, 13/04/2020] Oz  Giudice: Especificamente nos EUA, tivemos várias intervenções do FED e 

Governo para manter a liquidez dos mercados mas, mesmo assim, em função do cenário de forte 

redução da atividade e aumento nos níveis de desemprego, as bolsas tiveram uma queda 

significativa nos meses de fevereiro e março/2020. 

[08:18, 13/04/2020] Aline: Inevitável 

[08:18, 13/04/2020] Oz  Giudice: À exemplo do que comentamos na RF e RV Brasil, também no 

exterior, face ao cenários de incerteza que ainda se mostram, não dá para saber se chegamos ao 

"fundo do poço", e podemos ainda ter mais realizações. 

[08:19, 13/04/2020] Oz  Giudice: Importante continuarmos avaliando e monitorando os 

desdobramentos do coronavirus no Brasil e no mundo, uma vez que, à medida que estivermos 

próximos do controle da doença, os mercados devem começar a reagir de forma positiva a um 

cenário de maior clareza. 

 

[08:20, 13/04/2020] Aline: Estava lendo agora de manhã a expectativa de criação de uma vacina gira 

em torno de 18 meses ainda 



[08:20, 13/04/2020] Oz  Giudice: Um ano bastante desafior 

[08:20, 13/04/2020] Aline: Mais de um ano 

[08:20, 13/04/2020] Alexandre Pmp: Sim momento de espera 

[08:20, 13/04/2020] Aline: As coisas vão demorar a se regularizar 

[08:21, 13/04/2020] Oz  Giudice: Como vocês poderão observar... 

 

  

 

 

 



 



 

Variação momentânea dos ativos acumulada no trimestre: (-)  R$ 6.589.615,90... 

[08:23, 13/04/2020] Aline: Puxa vida!😱 

[08:24, 13/04/2020] Oz  Giudice: dos 8,15% p.p.  a mais em 2019... Já foram absorvidos 7,18% em 

dois meses de 2020 

[08:24, 13/04/2020] Oz  Giudice: por isso sempre temos que priorizar a gestão ativa...  para 

minimizar os impactos 

[08:24, 13/04/2020] Oz  Giudice: e estamos apenas em março... 

[08:25, 13/04/2020] Oz  Giudice: tem chão até fecharmos 2020 

[08:25, 13/04/2020] Oz  Giudice: se empatarmos no zero a zero, já ficarei imensamente  satisfeito 

[08:25, 13/04/2020] Aline: A que ponto chegamos...  

[08:27, 13/04/2020] Oz  Giudice: O Posicionamento deste gestor que vos fala, para apreciação dos 

pares,  é o que  aprendemos: eventuais e momentâneas desvalorizações dos ativos não significam 

perda, que somente ocorre caso realizemos posição em momento de baixa, o que é desaconselhável 

à saúde do RPPS de Piracaia. Vejamos os demais resultados: 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

[08:27, 13/04/2020] Oz  Giudice: Às considerações  dos membros. 

[08:28, 13/04/2020] Oz  Giudice: Voto pela manutenção da carteira que se reequilibrará por si só no 

decorrer do tempo, como já vivenciei em crises nacionais e mundiais passadas. 

[08:29, 13/04/2020] Aline: Também penso o mesmo. Não há muito o que fazer. 

[08:29, 13/04/2020] Aline: Nesse momento 

 [08:31, 13/04/2020] Aline: Até mesmo porque tomar decisões em momentos como esse pode ser 

anda mais catastrófico 

[08:32, 13/04/2020] Aline: *ainda 

[08:32, 13/04/2020] Oz  Giudice: 👏�  

[08:32, 13/04/2020] Alexandre Pmp: Vejo que no cenário atual, não temos outra alternativa a não 

ser manter a posição 

[08:34, 13/04/2020] Aline: Nossa carteira é boa. Está suficientemente balanceada, e simplesmente 

não há para onde fugir. O mercado todo está um caos, e a perspectiva de alguma melhora ainda está 

distante 

[08:34, 13/04/2020] Aline: teremos que ter sangue frio nesse momento 

[08:35, 13/04/2020] Alexandre Pmp: Sim 



[08:35, 13/04/2020] Oz  Giudice: Por todo o exposto os Membros do Comitê de Investimento, no uso 

de suas atribuições legais que lhe são conferidas e, depois de avaliados os atos financeiros praticados 

relativos 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, a Volatilidade e o Risco par a par da carteira de investimentos, por unanimidade 

referendaram os atos da gestão da carteira praticados e as diretrizes para os investimentos bem 

como as rentabilidades aferidas no mês de Março  de 2020. 

[08:35, 13/04/2020] Oz  Giudice: De acordo? 

[08:35, 13/04/2020] Oz  Giudice: Osmar Giudice: De acordo 

[08:36, 13/04/2020] Oz  Giudice: Alexandre Mendes da Cunha 

[08:37, 13/04/2020] Alexandre Pmp: De acordo 

[08:36, 13/04/2020] Oz  Giudice: Aline Aparecida de Souza Pinto 

 [08:37, 13/04/2020] Aline: De acordo 

 [08:38, 13/04/2020] Alexandre Pmp: Abraços a todos uma ótima semana abençoada 

[08:39, 13/04/2020] Aline: Deus nos ajude! Os próximos meses serão difíceis... 

[08:41, 13/04/2020] Aline: Excelente semana! 


