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PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS 

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos 

 

 

 

Data de Realização: 26/10/2016. Horário: 14:30 hs. 

 

Oitava Reunião do Comitê de Investimentos, realizada no ano de 2016. 

A reunião foi iniciada com a explanação resumida do cenário econômico nacional e mundial, 

pelo Sr. Rafael Bordim, representante da Risk Office. 

No mercado de trabalho brasileiro, a taxa de desemprego vem se elevando paulatinamente, 

tendo chegado a 11,80% em agosto. Em contrapartida, em setembro os índices de confiança 

apresentaram elevações pelo quinto mês consecutivo, tanto para o empresário quanto para 

o consumidor, destacando o índice para o empresário que chegou à 53,7, aproximando-se 

da média histórica de 54,2. O aumento das expectativas é um reflexo das medidas fiscais 

enviadas ao congresso. O IPCA apresentou variação de 0,08%, demonstrando uma 

desaceleração ante a taxa do mês anterior e abaixo do piso das projeções de mercado. Em 

12 meses, o índice acumula alta de 8,48%. Apenas três grupos de produtos mostraram 

aceleração, foram eles, Habitação, Vestuário e Comunicação, tendo como destaque 

Habitação que elevou 0,30% em agosto para 0,63% em setembro. Com os sinais de relativa 

melhora na inflação e uma melhor conjuntura, o mercado espera que o COPOM inicie o 

processo de queda da taxa SELIC na próxima reunião.  A mediana do relatório Focus aponta 

para taxa SELIC em 13,75% no fechamento de 2016. 

Com relação aos futuros investimentos do IPREVSANTOS ponderou que o instituto já havia 

alcançado a meta atuarial do ano de 2016 e como uma estratégia para o ano de 2017, deveria 

começar a pensar em uma reestruturação da sua carteira, convertendo os investimentos 

existentes em fundos que tenham como benchmark o IMA B-5 e IMA B- 5+, para fundos com 

benchmark indexados ao IRF-M. 

Apresentamos na reunião o fundo QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES, que foi avaliado pelos 

representantes do Comitê e posteriormente solicitado o encaminhamento da 

documentação para a análise da Risk Office visando uma futura decisão de investimento, 

tendo em vista que o mesmo apresenta aderência à meta atuarial com uma rentabilidade de 

29,13% (até o mês de outubro). 

Como não há disponibilidade financeira para investimento no corrente mês, o Sr. Jorge deu 

por encerrada a reunião. 

 

Presentes os Srs. Membros do Comitê 

 

Adriano Luiz Leocádio  _______________________________________________  

Alexandre Manetti  _______________________________________________  
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André Luiz H.do R. Souza   _______________________________________________  

Thiago Silvério de Souza ___________________________________________  

Wanderley de Almeida  ___________________________________________  

 

Pelo IPREVSANTOS Srs: 

Jorge Manuel de Souza Ferreira  _______________________________________________  

Gilmar de Abreu Campos  _______________________________________________  

  

 

 


