
 

 

 

RELATÓRIO – PARECER DO GESTOR DE RECURSOS 

  

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 

dezesseis horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPASC, onde foi 

realizado a apresentação do cenário econômico pelo Gestor de Recursos e Diretor 

Administrativo e Financeiro do IPASC, Sr. Fábio Deniz Casagrande, apresentando as 

perspectivas dos principais indicadores econômicos em vista da atual situação do mercado 

financeiro, indicando não ser necessário fazer quaisquer alterações na carteira naquele 

momento. Em seguida o Gestor de Recursos apresentou as informações contidas no 

relatório de gestão do mês de setembro, onde verificou-se a rentabilidade (R$ 1.933.086,67 

- Um milhão, novecentos e trinta e três mil, oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

cujo patrimônio atingiu o valor de R$ 120.090.070,51 (Cento e vinte milhões, noventa mil, 

setenta reais e cinquenta e um centavos). Os investimentos do IPASC estão corretamente 

distribuídos conforme os artigos da Resolução 3.922/10 alterada pelas Resoluções 

4.604/17 e 4.695/18. A rentabilidade nominal no 3º Trimestre de 2019 foi de 2,63% 

situando-se acima de sua meta atuarial em 0,92 pontos percentuais. Dessa forma, o 

resultado acumulado da carteira de investimentos do IPASC em 9 meses de 2019 é de 

9,96% situando-se acima da sua meta atuarial (7,21%) em 2,75 pontos percentuais. 

Até este momento do ano de 2019 o Brasil apresentou níveis bem baixos de 

inflação o que permitiu expectativas nos agentes de mercado e ação de redução da Taxa 

SELIC pelo COPOM. Tal percepção antecipada deste movimento evidenciou o acerto da 

estratégia sugerida de diversificação das maiores posições da carteira em fundos de 

investimentos vinculados a variação dos subíndices IMA calculados pela ANBIMA, 

notadamente dos índices IMA-B e IMA-B 5+ que mais se beneficiaram do corte da SELIC 

promovido pelo Banco Central do Brasil de 6,00% aa para 5,50% aa, combinado a um 

cenário internacional igualmente de redução de juros pelos Bancos Centrais do EUA e 

Europa, visando o reaquecimento da atividade econômica. Apesar deste panorama, não 

podemos deixar de destacar que foi um trimestre de significativas volatilidades nos 

mercados pela evolução da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China no plano 

internacional, e por disputas e ritos de aprovação da reforma da previdência no Congresso 

Nacional no plano interno. Tais aspectos foram mais sentidos no mês de agosto 

proporcionando rentabilidades insatisfatórias ali localizadas. 

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 setembro), também 

podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. 

 



 

 

 

 

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA: A situação ao término do 3º Trimestre 

de 2019 evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados, 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 9 gestores, implementando assim uma boa gestão no tocante a diversificação, tanto de 

gestores como de índices de referência dos investimentos realizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para o restante do ano de 2019 temos 

perspectivas que, face o avanço das reformas, sobretudo a da Previdência, recentemente 

aprovada, em 2º turno, na Câmara Federal, e em 1º turno no Senado Federal, adicionando-

se ao cenário de inflação sob controle e, para estimular o crescimento econômico, o Banco 

Central deverá manter o processo de redução da taxa básica de juros da economia 

brasileira, a taxa SELIC. Neste momento, a expectativa do mercado, refletida no Boletim 

FOCUS é que ela atinja o percentual de 4,5% no final do ano. Diante desse quadro, 

acreditamos na manutenção de resultados positivos das carteiras com maiores posições 

em fundos com títulos públicos federais vinculados as variações dos subíndices IMA da 

ANBIMA. 

Cenário Econômico 

Em relação ao cenário econômico geral, o Ibovespa fechou em alta nesta 
terça-feira, puxada pelas ações da Petrobras, diante do avanço do projeto da cessão 
onerosa no Senado, e endossada por Wall Street após começo da temporada de 
resultados corporativos, embora permaneçam dúvidas sobre acordo comercial entre 
Estados Unidos e China. 

 
O índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 

0,18%, a 104.489,56 pontos. O volume financeiro da sessão somou 15,2 bilhões de reais. 
 
A sessão também foi marcada por ajustes para os vencimentos das opções 

sobre o Ibovespa e do índice futuro, na quarta-feira. 
 
Para o gestor Werner Roger, sócio fundador da Trígono Capital, a trajetória 

do mercado em Nova York ajudou a bolsa brasileira, mas também repercutiu positivamente 
o andamento do projeto da cessão onerosa no Senado. 

 
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou mais cedo o 

projeto de lei que fixa os critérios de divisão de parte dos recursos do leilão da cessão 
onerosa, mantendo as regras que haviam sido estipuladas pela Câmara dos Deputados. 

 
 



 
 
 
 
A proposta deve ser apreciada pelo plenário do Senado ainda nesta terça-

feira e um desfecho nessa questão corrobora apostas de andamento da reforma da 
Previdência, que vinha sendo contaminada pela discussão da cessão onerosa. 

 
A aprovação da cessão onerosa também dá andamento à agenda do mega 

leilão de reservas excedentes ao contrato assinado entre União e Petrobras em 2010, 
previsto para 6 de novembro, que pode render mais de 100 bilhões de reais ao governo, 
enquanto a empresa ficará com 9 bilhões de dólares. 

 
"Até que o texto seja aprovado, há sempre o risco de atraso ou modificação", 

acrescentou Roger. 
 
Os índices de Wall Street fecharam no azul, com o começo da temporada de 

resultados, em particular os balanços de JPMorgan e Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), 
ofuscando o ambiente ainda de desconfiança em relação à negociações comerciais entre 
EUA e China. 

 
"Investidores analisarão de perto os relatórios (trimestrais), dado cenário de 

desaceleração do crescimento global, queda das taxas de juros e uma série de riscos como 
Brexit e guerra comercial", afirmou a XP Investimentos. 

 
Em nota, o BTG Pactual (SA:BPAC11) afirmou que ainda há muitas dúvidas 

sobre o acordo entre EUA e China e, ao que tudo indica, os níveis de volatilidade devem 
continuar elevados. 

 
Pesquisa do BofA Merrill Lynch Data Analytics mostrou piora na confiança de 

gestores em relação à bolsa brasileira, com 47% dos entrevistados avaliando que o 
Ibovespa fechará 2019 acima de 110 mil pontos. Na leitura anterior, 54% dos entrevistados 
previam que o nível seria superado. 

 
No Brasil, a safra de balanços corporativos das empresas listadas no 

Ibovespa começa na próxima semana. 
 
DESTAQUES 
- PETROBRAS PN (SA:PETR4) e PETROBRAS ON (SA:PETR3) subiram 

1,06% e 1,35%, respectivamente, apesar da queda do preço do petróleo, em meio à 
expectativa de votação da cessão onerosa. 

 
- BRADESCO PN (SA:BBDC4) valorizou-se 0,81%, enquanto BANCO DO 

BRASIL (SA:BBAS3) cedeu 1,38%, antes da precificação da oferta secundária de ações do 
banco, na quinta-feira. ITAÚ UNIBANCO PN teve baixa de 0,23%. 

 
- CSN ON (SA:CSNA3) valorizou-se 2,9%, em sessão positiva para o setor 

siderurgia, com GERDAU PN (SA:GGBR4) subindo 1,8% e USIMINAS PNA (SA:USIM5) 
terminando com elevação de 1,45%. VALE ON (SA:VALE3), por sua vez, caiu 0,2%. 

 



 
 
 
 
 
- YDUQS ON (SA:YDUQ3) avançou 2,1%, após notícias de que a empresa 

negocia com exclusividade a compra de ativos da Adtalem Global Education no Brasil. O 
Itaú BBA apontou em relatório que se o preço for de 2 bilhões de reais o acordo é 
"agregador aos acionistas da Yduqs". COGNA ON caiu 1,5%. 

 
- EQUATORIAL ON (SA:EQTL3) caiu 4,95%, após negativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a pedido de revisão tarifária extraordinária de três 
distribuidoras, entre elas a Companhia Energética do Piauí (Cepisa), da Equatorial. As 
outras duas distribuidoras pertencem à ENERGISA, que não está no Ibovespa e fechou em 
queda de 3,72%. 

- MRV (SA:MRVE3) cedeu 2,73%, em meio à cautela dos agentes antes da 
divulgação da prévia operacional da construtora para o terceiro trimestre. Ainda, o Citigroup 
cortou o preço-alvo da ação, de 20 reais para 18,50 reais. 

 
- RUMO cedeu 2,31%, após dados na véspera mostrando que os volumes 

transportados em setembro recuaram 1,3% ano a ano. O terceiro trimestre mostrou 
acréscimo de 7,7% ano a ano. O Credit Suisse afirmou que os dados vieram abaixo da 
expectativa e que os volumes precisam crescer em cerca de 13% no quarto trimestre para 
a companhia alcançar o piso do guidance. 

 
 
- CIELO ON (SA:CIEL3) perdeu 2,57%, em sessão negativa para empresas 

de meio de pagamentos. A PagSeguro (NYSE:PAGS), negociada em Nova York, caiu 
12,3% após anunciar oferta secundária de ações, que tem como vendedor a controladora 
Universo Online. Stone, também nos EUA, cedeu 3,64%. 

 
 
Caçador, 15 de outubro de 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Fábio Deniz Casagrande 
Diretor Administrativo e Financeiro do IPASC 

 
 


