
RELATÓRIO - PARECER DO GESTOR DE RECURSOS 
 
 
1. CENÁRIO ECONÔMICO 

 
O COPOM promoveu novo corte na taxa de juros SELIC para 4,5% ao ano, 

reforçando as medidas de estímulo ao consumo e ajuda na retomada do crescimento 
da economia. O mercado espera novo corte ainda neste ano, de forma que a taxa de 
juro seja trazida para baixo dos 5% ao ano. Houve a aprovação em definitivo da 
reforma da previdência no Senado, somente no aguardo da promulgação para entrada 
em vigor. 

No mercado internacional, o cenário se mantém desafiador, ainda com risco de 
recessão global e juros em baixa nos países desenvolvidos. A tendência global é de 
um Dólar forte, impulsionado exatamente pela incerteza externa e pela desaceleração 
da economia internacional. Contudo, o mercado doméstico parece ter prevalecido nas 
análises da equipe do Banco Central para o corte nos juros, com as projeções para a 
taxa de inflação sob controle. 

Neste aspecto, os dados de mercado (IBGE) mostram inflação (IPCA) dentro 
do intervalo da meta traçada pelo governo. Para 2019, os economistas das instituições 
financeiras trabalham com estimativa de inflação de 3,32%. 
As taxas de juro praticadas pelos Títulos Públicos Federais tiveram redução no 
mercado secundário. Reflete apostas do mercado em cortes mais agressivos da taxa 
SELIC ainda no curto prazo. A consolidação de um cenário de recuperação para a 
economia dependerá da capacidade de implementação do cronograma de reformas 
pelo Governo. 

Para os últimos meses de 2019, os olhos e medidas continuarão voltados para 
as medidas de incentivo para a economia. 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 4,43% e 
5,60% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam melhores 
taxas de juro, apesar de estarem sujeitos a oscilações. Os fundos CDI (referenciados) 
estão rodando abaixo do índice de referência, mas apresentam estabilidade de 
retornos. 

As taxas de juro no segmento de renda fixa estão espremidas, com menor 
espaço para os ganhos significativos daqui em diante. 

 
b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): O mercado de renda variável tem 

apresentado bom rendimento nesses últimos meses. Importante manter posição no 
segmento, pois a taxa de juros SELIC de 5,00% ao ano está abaixo do índice de 
referência e a tendência ainda é de queda para o juro. Fundos Multimercados (com 
renda variável) também surgem como boa 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. Além disto, empresas estatais podem 
voltar a ser boas apostas, com as expectativas de eventuais planos de privatização. 
As expectativas, doravante, ficam por conta da retomada do crescimento econômico. 
 
 
 



2. ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA  
 

Os riscos da carteira de investimentos do IPASC são baixos, quando a 
volatilidade anual da carteira (risco de mercado) vem se mantendo em 2,50%; no 
tocante ao risco de crédito na medida em que há uma concentração dos recursos 
investidos em fundos com carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos 
federais (64% no fechamento de novembro), também podemos afirmar que este fator 
de risco foi bem gerenciado. 

Para o mês de novembro (data base 03/12/2019), verificou-se a rentabilidade da 
carteira no montante de R$ 165.674,50 (Cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e 
setenta e quatro reais e cinquenta centavos), cujo patrimônio do IPASC atingiu o valor 
de R$ 123.404.550,15 (Cento e vinte e três milhões, quatrocentos e quatro mil, 
quinhentos e cinquenta reais e quinze centavos). 

Os investimentos do IPASC estão corretamente distribuídos conforme os artigos 
da Resolução nº 3.922/10, alterada pelas Resoluções nº 4.604/17 e nº 4.695/18. A 
rentabilidade nominal no mês de novembro de 2019 foi de -0,34% situando-se acima 
de sua meta atuarial em 1.01 pontos percentuais.  

 
3. ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA 
  

A situação ao término do mês de novembro de 2019 evidencia que, apesar da 
volatilidade e instabilidade do mercado financeiro, fica demonstrado o cumprimento da 
legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano 
de 2019. 

No tocante a distribuição legal dos recursos, assim como por gestores, o IPASC 
vem mantendo a totalidade de seus recursos aplicados em fundos de investimentos de 
09 (nove) gestores, implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, 
tanto de gestores como de índices de referência dos investimentos realizados. 
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