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      ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPASCON. 
 

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos do Instituto 

de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Conceição de 

Macabu – IPASCON,  criado através do Decreto do Poder Executivo Municipal 

de número cento e vinte e dois, de três de outubro de dois mil e doze, publicado 

no Diário Oficial do Município, Edição número quinhentos e vinte e um, de onze 

de outubro de dois mil e doze. Realizada às dez horas do dia vinte e sete de 

abril de dois mil e dezoito, na sede do IPASCON à Rua Ribeiro do Rosário, 

número um, Centro, Conceição de Macabu – RJ. Presentes os membros do 

Comitê, o Presidente deu inicio a reunião expondo presente reunião com 

seguinte pauta: Relatório trimestral Econômico do Crédito e Mercado 

Consultoria e Investimento, Panorama econômico referente ao Mês de abril de 

onde consta a variante do mercado: Mercados de Renda Fixa e Renda Variáve. No 

mercado internacional de renda fixa, os títulos do tesouro americano, de 10 

anos, que tinham rendimento de 2,74% a.a. no final de março, terminaram abril 

com rendimento de 2,93% a.a., o maior nível em quatro anos, ao passo que os 

emitidos pelo governo britânico rendiam 1,41% a.a. Os emitidos pelo governo 

alemão, por sua vez, fecharam o mês de abril com rendimento de 0,56%. 

Paralelamente, no mês, o dólar se valorizou 1,99% perante o euro e 3,16% 

perante o yen, por exemplo.Já as bolsas internacionais tiveram em abril um mês 

de recuperação. Enquanto a bolsa alemã (Dax) avançou 4,26% no mês, a inglesa 

subiu (FTSE 100) 6,42%, a do Japão (Nikkey 225) 6,19%, e a americana (S&P 500) 

0,27%.No mercado de commodities, o petróleo tipo Brent atingiu as maiores 

cotações desde 2014 e subiu no mês de fevereiro 6,97%. trabalho. O rendimento 

médio real do trabalhador foi de R$ 2.169,00 no final do trimestre Conforme o 

Banco Central, a economia brasileira teve em fevereiro alta de 0,09%, em 

comparação com o mês anterior. As expectativas, porém, apontavam uma 

expansão de 0,13% do IBC-Br.Já em março, as vendas do varejo subiram 0,3%, 

quando era esperada uma queda de 0,5% e a produção industrial caiu 0,1%, 

quando se esperava uma alta de 0,6%.Já a taxa de desemprego, que era de 

12,6% no trimestre encerrado em fevereiro, avançou para 13,1% no trimestre 

encerrado em março, com 13,7 milhões de pessoas sem trabalho. O rendimento 

médio real do trabalhador foi de R$ 2.169,00 no final do trimestre.Segundo 

também a Consultoria Di Blasi: O mês de abril trouxe alguma oscilação nos 

preços dos ativos para o mercado financeiro. Dólar em alta, bolsa em baixa e 

volatilidade para os fundos da família IMA-B. A expectativa de aumento maior na 

taxa de juro norte-americana está no cerne deste aumento de volatilidade no 

mercado. Juros mais altos nos Estados Unidos significariam maior atratividade 

dos investimentos atrelados ao dólar e direcionamento dos recursos dos 

investidores para o mercado lá fora (com retiradas dos recursos das economias 

emergentes, como o Brasil). Os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) também 

indicam remuneração abaixo da meta atuarial em todos os vencimentos. Nos 
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prazos mais longos (2022) há taxa mais elevada de remuneração, pois embute 

risco da não aprovação da reforma previdenciária e, por conseguinte, a 

continuidade da deterioração fiscal (aumentaria o risco/remuneração dos títulos 

públicos federais). Para o ano de 2018, os olhos e medidas deverão estar mais 

voltados para as questões políticas e de recuperação do PIB. Assim, a alocação 

dos recursos está com o seguinte direcionamento: a) RENDA FIXA: deve estar 

centrada TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com 

taxas de juros médias aproximadas entre 6,7% e 8,7% ao ano. Ainda tem 

pequena capacidade de gerar ganhos. Fundos da familia IMA-B (mais longos) 

podem ainda apresentar algum espaço para valorização, mas com oscilações. 

Os fundos CDI (referenciados) estão rodando abaixo da meta atuarial. b) RENDA 

VARIÁVEL (AÇÕES): O mercado de renda variável tem reagido bem no 

acumulado. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC 

está abaixo da meta atuarial. Fundos Multimercados (com renda variável) 

também surgem como alternativa. O perfil deve ser de longo prazo e 

direcionado para fundos que apostam na melhora dos fundamentos da 

economia e seus impactos sobre as receitas empresas. Ativos de crédito 

privado ainda merecem cuidado especial, por conta do ainda fraco desempenho 

econômico e risco de calote na economia. Após questionamentos e 
considerações o Comite de Investimentos, resolveu pedir uma  
analise da Carteira de Investimento. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida, será 
assinada, por todos os presentes.  
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