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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 nove de 

junho 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: Apresentou o Panorama do mercado segundo a Crédito e 

Mercado Consultoria e o DI BLASI.A Crédito e Mercado fez seu 
questionamento, lembrados que as aplicações em renda fixa, por ensejarem 

o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo 

prazo, conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as 

realizadas em renda variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas 

de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o longo prazo. Conforme a 

terceira e última estimativa do Departamento de Comércio, o PIB americano no 

primeiro trimestre de 2018 subiu à taxa anual de 2%, mostrando desaceleração 

em relação ao trimestre anterior, com os gastos dos consumidores crescendo 

no ritmo mais fraco. Em relação à segunda estimativa, o crescimento diminuiu 

0,2 pontos. Já segundo DI Blasi, o mês de junho ainda apresentou volatilidade e 

queda nos preços dos ativos no mercado financeiro. Dólar em alta, bolsa em 

baixa e volatilidade para os fundos da família IMA-B e também IRF-M. O 

aumento da taxa de juro norte-americana conjugada com incertezas adiante por 

conta do certame eleitoral trazem oscilações e riscos para a economia. Por ora, 

os investidores ficam em compasso de espera ou reduzem suas posições de 

risco, no aguardo de algum sinal mais claro sobre os rumos da economia. O 

enfraquecimento da base política do Governo Federal também ocasionou 

aumento da percepção de risco e queda generalizada nos preços dos ativos. 

Por conta deste cenário, as taxas de juros dos títulos públicos federais oscilam 

no mercado secundário (negociações entre agentes de mercado), com reflexos 

sobre a rentabilidade dos fundos de investimentos. Este aumento das taxas de 

juros ocasionou resultados negativos para os fundos, em especial aqueles 

fundos que carregam títulos públicos federais de prazos mais longos, por conta 

do procedimento denominado “marcação a mercado” (refletir situação atual de 

mercado no preço dos ativos). Isto tudo, apesar da taxa de juros básica para a 

economia estar em 6,50% ao ano, com sinalização de inflação sob controle e 

incentivos para a recuperação do PIB. O desafio daqui em diante será lidar com 

a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, com os indicadores 

econômicos e preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a 

divulgação de pesquisas eleitorais. Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa 
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também será desafiador. Será necessário adicionar risco aos investimentos 

para obtenção de melhores retornos. O quadro a seguir captura o cenário de 

juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão abaixo da meta 

atuarial (6% ao ano) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) em todos os vencimentos 

(vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação projetada para o ano 

de 2018 está em 4%: Quanto ao mercado de trabalho, a criação de vagas de 

trabalho não agrícola em junho foi de 213 mil novos postos, quando a 

expectativa era de 195 mil. A taxa de desemprego, que era de 3,8% em maio 

avançou para 4% em junho. Já os salários subiram 0,19% em relação ao mês 

anterior, acumulando alta de 2,7% em um ano. Após questionamentos e 
considerações o Comitê 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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