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 Ata da reunião ordinária virtual do Comitê de Investimentos. 
 

 

 [08:27, 10/06/2020] Osmar: Bom dia a todos. 

[08:27, 10/06/2020] Osmar: Reunião ordinária do Comitê de Investimentos 

[08:28, 10/06/2020] Osmar: Piracaia, em 10 de junho de 2020 

[08:28, 10/06/2020] Osmar: Presentes os Membros Alexandre Mendes da Cunha, Aline Aparecida 

Souza Pinto e Osmar Giudice. 

[08:29, 10/06/2020] Osmar: Ordem do Dia: Apresentação da Resenha Econômica do mês de maio 

de 2020, apreciação dos mapas de investimento frente aos cenários. 

[08:29, 10/06/2020] Osmar: Durante o mês de maio os mercados continuaram a recuperar parte 

das perdas do mês de março, devido anúncios de reabertura, ainda que parcial, de algumas 

economias da Europa, na expectativa de horizonte menos nebuloso à frente 

[08:30, 10/06/2020] Osmar: No cenário doméstico, houve queda na taxa de juros, com a Selic a 3% 

ao ano. Apostas do mercado sinalizam para um novo corte na taxa de juro SELIC. As previsões 

apontam para juro baixo no curto prazo por um longo tempo. Por outro lado, há percepção de risco 

maior no longo prazo, em virtude das incertezas em relação a trajetória fiscal do País. 

[08:30, 10/06/2020] Osmar: O dólar caiu 1,83% em maio, o primeiro mês de 2020 que fecha em 

queda. A última baixa mensal havia sido em dezembro de 2019. A moeda americana também 

acumulou a segunda semana seguida de desvalorização. Apesar da queda no mês, o dólar fechou 

maio acumulando valorização de 33% em 2020, com o real ainda mantendo o pior desempenho 

ante o dólar nos principais mercados emergentes. Taxa de juro Selic baixa e pressões econômicas, 

sanitárias e políticas ainda pressionam a moeda norte-americana para cima. 

[08:30, 10/06/2020] Osmar: O IBGE divulgou o resultado do PIB do 1º trimestre de 2020. O PIB 

recuou 1,5% em relação ao 4º trimestre de 2019. O resultado veio em linha com o consenso de 

mercado. Cabe ressaltar que houve forte revisão do PIB do 1º tri após o mês de março, em função 

do início da quarentena naquele mês. Resultados ruins também são esperados para o 2º trimestre, 

em virtude da parada abrupta de vários setores da economia. Eventual retomada da economia com 

previsão a partir do 3º trimestre do ano. De fato, a grande incerteza que paira sobre os mercados é 

a duração dessa pandemia. 

[08:31, 10/06/2020] Osmar: Em relação as expectativas de mercado, vide abaixo algumas 

estimativas: 

 



 

 

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e 

os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração 

oferecida pelos títulos públicos federais. O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que 

as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 3% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) 

nos vencimentos mais longos somente (vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação 

projetada para o ano de 2020 está em 1,39%: 

 

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam abaixo do índice 

de referência (meta atuarial) nos vencimentos para 2021 a 2024. 

 

Como podemos verificar, atingir a Meta Atuarial 2020 pelo segmento de renda fixa é IMPOSSÍVEL.  

[08:34, 10/06/2020] Osmar: E o segmento de renda variável não comportará o balanceamento da 

carteira 

[08:35, 10/06/2020] Osmar: O Foco da gestão é a manutenção do patrimônio e, com relação à meta 

eventualmente não atingida, a mesma figurará nos ajustes atuariais de cobertura do sistema que 

serão levantados na Avaliação Atuarial 2021, data base 31/12/202 

[08:36, 10/06/2020] Osmar: A Política continuou a ditar o tom da orquestra do mercado financeiro, 

dadas as medidas e contra medidas da Presidência da República. 



Aline: não é possível neste momento aumentarmos, responsavelmente, o segmento de renda 

variável? Como estamos, Osmar? 

[08:36, 10/06/2020] Osmar: Os dados permanecem em efeito eletrocardiograma 

[08:37, 10/06/2020] Osmar: não há mais espaço , como veremos nos demonstrativos, para 

expansão no segmendo de RV 

[08:37, 10/06/2020] Osmar: Colaboram para as instabilidades: 

[08:38, 10/06/2020] Osmar: Houve 

destruição recorde de 1 2 milhão de empregos formais nos meses de março e abril Segundo os 

indicadores do Caged e com o nosso ajuste sazonal, o saldo negativo de criação de vagas de 

emprego formal foi de 222 mil em março e de 958 mil em abril, o pior mês já registrado 

Adicionalmente, segundo os dados da PNAD, que abrangem também o setor informal, quase 3 

milhões de pessoas deixaram de ser ocupadas em abril No entanto, o fato de muitos trabalhadores 

deixarem de ter procurado emprego no mês fez com que a elevação do desemprego tenha sido 

pequena Se mantivéssemos a taxa de participação constante, a ntaxa de desemprego com ajuste 

sazonal seria de 14 2 ante os 12 0 efetivamente registrados no mês Os números mostram a 

magnitude do efeito das medidas de isolamento social sobre a atividade, e consequentemente, 

sobre o mercado de trabalho. Segundo dados do Ministério do Trabalho, 8 1 milhões de 

trabalhadores tiveram redução de jornada ou suspensão temporária do mercado de trabalho até 

maio Nas próximas leituras, os indicadores de emprego devem continuar repercutindo a evolução 

desfavorável da atividade 

[08:39, 10/06/2020] Osmar: e, internacionalmente ainda... 

Na China, começa a retomada gradual da atividade, mas diante das incertezas, autoridades 

decidem não fixar meta de crescimento para o ano A produção industrial do país se elevou 3 9 na 

comparação anual em abril e as vendas no varejo recuaram 7 5 após queda de 15 8 em março O 

primeiro ministro chinês, Li Keqiang defendeu que o país deve priorizar a estabilização do emprego 

e a redução da pobreza Nesse sentido, o governo não adotou meta de crescimento, mas fixou 

como objetivo a criação de 9 milhões de empregos neste ano, com aumento dos gastos em 

infraestrutura De modo geral, os dados diários de atividade na China sugerem uma retomada 

gradual, compatível com crescimento de cerca de 2 do PIB em 2020 

Nos EUA, atividade econômica sofreu retração histórica em abril O país registrou destruição de 20 5 

milhões de vagas de emprego no mês, levando a taxa de desemprego a 14 7 A medida mais ampla 

de desemprego, considerando aqueles que deixaram de buscar trabalho, alcançou 22 8 O resultado 

significou a maior alta desde 1939 As vendas no varejo recuaram 16 4 e a produção industrial 

recuou 11 2 em abril, ambos em comparação com março Os resultados são compatíveis com 

retração da ordem de 10 do PIB, em função dos impactos da  pandemia Nesse cenário, o Fed 

indicou que o momento prescreve estímulos monetários Em ata da reunião na qual o Banco 

manteve a taxa de juros no intervalo de 0 25 a a e 0 a a os membros reforçaram que o cenário 

ainda contempla uma incerteza extraordinária para a economia, decorrente da evolução da 

pandemia Sobre a atividade, há o risco de manutenção da taxa de desemprego em patamar 

elevado e de queda do consumo das famílias Já a inflação deve se manter abaixo da meta, com 

queda da demanda, fortalecimento do dólar e redução do preço do petróleo Com isso, parte do 



comitê prevê a possibilidade de aumento dos estímulos e de sua duração Ainda em um cenário 

bastante incerto, o Fed deverá manter ou acelerar os estímulos nos próximos meses. 

[08:39, 10/06/2020] Osmar: O nível de incerteza permanece e novos entraves para a estabilidade 

estão a caminho A magnitude dos impactos causados pelo isolamento social permanece em 

destaque entre os maiores riscos e o receio com relação a uma nova segunda onda aumentou com 

Coreia do Sul voltando a fechar alguns estabelecimentos Adicionalmente, os ruídos políticos 

começam a ganhar corpo pelo mundo Neste sentido, a China endurece novamente a retórica com 

relação a Hong Kong, por sua vez, os Estados Unidos também seguem na mesma linha com a China, 

ameaçando o caminho que estava sendo desenhado para uma trégua futura Fatores relacionados a 

eleições e populismo podem atrapalhar a retomada após um período tão difícil como este que 

vivemos 

[08:41, 10/06/2020] Osmar: no que se refere à renda variável 

[08:41, 10/06/2020] Osmar: PERSPECTIVAS RENDA VARIÁVEL 

[08:41, 10/06/2020] Osmar: O mês de maio foi mais um positivo para as bolsas em geral, 

contrariando não só a fama negativa do mês, mas também o clima negativo para a economia local 

As bolsas dos países desenvolvidos tiveram comportamento bastante positivo, guiadas pela 

expectativa otimista com a saída da quarentena e impactos dos pacotes fiscais que continuam 

sendo anunciados pelos governos O S&P 500 teve retorno de 4 53 reduzindo a perda do ano para 5 

77 %%(chegou a ser de 34 no ano) O índice Nasdaq, dominado pelos setores de tecnologia e varejo 

ligado a e-commerce (grandes destaques de performance), teve retorno de 6 75 acumulando o 

impressionante retorno de 5 76 no ano 

[08:41, 10/06/2020] Osmar: No Brasil, o Ibovespa teve retorno de 8 57 acumulando queda de 24 42 

no ano Apesar da influência positiva das bolsas no exterior, a instabilidade política local, com os 

riscos que isso representa para o equilíbrio fiscal e sustentabilidade da dívida/solvência do país, 

ajuda a explicar o desempenho relativamente pior da bolsa brasileira no ano, inclusive entre as 

economias emergentes.  Por outro lado, a expansão monetária e fiscal dos governos no mundo, os 

avanços da medicina no tratamento do Covid 19 o fluxo positivo do investidor local e o ambiente de 

baixas taxas de juros configuram uma perspectiva positiva de médio prazo para a bolsa brasileira 

[08:41, 10/06/2020] Osmar: Os setores ligados a commodities foram destaque de valorização 

(Mineração e Petróleo) devido à forte recuperação dos preços do minério de ferro e do petróleo, 

na esteira da dinâmica positiva de recuperação das economias dos países que estão adiantados na 

questão do Covid 19 O setor de serviços públicos também se destacou em consequência da volta de 

rumores de privatização envolvendo empresas do setor O setor de varejo continuou sendo 

destaque, guiado pelas empresas que tem tido sucesso no crescimento do e commerce Por outro 

lado, os setores de Educação e Shoppings Properties voltaram a se destacar negativamente em 

função do impacto mais relevante que o Covid 19 traz para questões conjunturais e estruturais 

desses setores 



 

 

 

[08:42, 10/06/2020] Osmar: RVF sempre a longo prazo. Quanto aos espaços de movimentação da 

carteira de investimento do PIRAPREV nesse segmento 

[08:50, 10/06/2020] Osmar: pelo segundo mês consecutivo, o limite do segmento  investimentos 

no exterior permanece extrapolado, por desenquadramento passivo. A fim de regularizar a 

situação, a propositura deste Gestor é de regularizar, realocando o percentual excedente em 1% 

(um ponto percentual) 

[08:51, 10/06/2020] Osmar: resgatando do BDR e realocando em RF fundo melhor performance 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

 

 

 



[08:51, 10/06/2020] Osmar: às considerações dos pares 

[08:54, 10/06/2020] Alexandre Pmp: Sim resgatando o 1% em ver que ultrapassou vai ser realocado 

em renda fixa, em renda variável também esta no limite? 

[08:54, 10/06/2020] Osmar: RV 19,81 do limite da Pi de 20% 

[08:54, 10/06/2020] Osmar: Realocação em RF 

[08:55, 10/06/2020] Alexandre Pmp: A tá ok 

[08:55, 10/06/2020] Osmar: Aguardando as manifestações para encerramento 

[08:56, 10/06/2020] Aline: RV está mesmo sem muita margem de manobra.... 

[08:57, 10/06/2020] Alexandre Pmp: Então concordo neste caso  1% que ultrapassou ser alocado 

em renda fixa 

[08:58, 10/06/2020] Alexandre Pmp: Ima 

[08:58, 10/06/2020] Aline: Também concordo na realocação 

[08:58, 10/06/2020] Aline: Rf 

[09:00, 10/06/2020] Osmar: Os Membros do Comitê, 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 maio de 2020, assim como realocação do excedente de 1% no segmento de investimentos 

no exterior, que se deu por desenquadramentos passivo da carteira, no segmento de Renda Fixa 

em fundo de melhor performance.  

Nada mais havendo a tratar por hora, dá-se por encerrada a presente reunião. 

[09:01, 10/06/2020] Osmar: Muito obrigado meus amigos. 

[09:01, 10/06/2020] Osmar: Deus vos abençoe 

 


