
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
            do Município de Duque de Caxias 

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN
COMIN - Nº 03/2012

Data: 28/11/2012.

Participantes: Edecio Nogueira Cordeiro – Presidente, Luiz Carlos Vasconcellos
Fernandes  – Assessor  Especial  da  Presidência, Marcos  da  Silva  Costa -
Tesoureiro  Geral,  Fabricio Mercandelli  Ramos de Almeida -  Diretor  Jurídico,
Viviane  Santos  Carvalho  –  Presidente  do  Conselho  Deliberativo,  Mariana
Machado de Azevedo – Economista, Roberto Franco Pereira – Atuário, servidor
efetivo Matric. 5/0007-6 e Cristina Primo  - convidada.

Às dez horas do dia vinte e oito de novembro de dois mil e doze, atendendo a

convocação programada em última reunião, reuniram-se os participantes supra

mencionados,  qualificados  conforme  PORTARIA  Nº  597/2012/IPMDC,  de

23/10/2012,  passando-se  a  ser  objeto  de  análise  pelos  presentes:  1)

Acontecimentos observados na Assembléia  Geral  de Cotistas do Piatã

Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito

Privado – Assembléia, realizada em 22 de novembro, na sede da GRADUAL,

CORRETORA  DE  CÂMBIO,  TÍTULOS  E  VALORES  MOBILIÁRIOS  S/A,

administrador do referido Fundo de Investimento, teve como representantes do

IPMDC, Dr. Edecio Nogueira Cordeiro e a Dra. Cristina Primo.  A reunião teve

como  finalidade  principal  a  votação  das  propostas  de  saneamento  e

renegociação  de dívidas relacionadas  a  ativos  que  compõem a carteira  do

Fundo,  recebidas pelas  empresas “Sucos do Brasil”,  “Camaquã”,  “Muriel”  e

“GTEX” (sucessora da Rosatex). Assim, segue o relato dos representantes do

IPMDC, da situação de cada empresa e a proposta apresentada:

“SUCOS DO BRASIL” – A dívida dos títulos emitidos pela referida empresa

somam hoje a importância de R$ 25 milhões de reais, possuindo uma provisão

de 78% de perda na carteira. A garantia se encontra devidamente formalizada,

segundo o Gestor, e mesmo diante do fato de a empresa estar em recuperação

judicial,  esse crédito (fazenda) não integrou o regime concursal,  conhecidos

como  extraconcursais.  O  devedor  propôs  ao  Fundo  o  pagamento  da
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importância de R$ 20 milhões de reais,  com prazo de carência de 2 anos,

amortização de juros e o prazo de 8 anos para pagar o principal. Consignado

que, a garantia existente permanece até o cumprimento integral do acordo. 

“CAMAQUÃ” – Empresa produtora de grãos (arroz), localizada no interior do

Rio  Grande do Sul,  se  encontra  em recuperação judicial.  As  garantias  são

constituídas no imóvel onde funciona a fábrica e todos os maquinários. Esses

creditos também se encontram fora do regime concursal. A inadimplência desta

empresa impacta a carteira com provisão de perdas de 28%. O devedor se

compromete a pagar a importância de R$ 32.500 mil, mensalmente equivalente

a 0,8% sobre a locação, durante 5 anos. Após esse prazo o devedor tem a

opção de compra, caso contrário, permanece a garantia a ser executada. Esse

acordo  foi  proposto  na  Assembleia  Geral  de  Credores  realizada  em 22  de

novembro de 2012, nos autos da ação de recuperação judicial, e será levado

em conta a questão  socioeconômica da Cidade, tendo em vista que a empresa

é maior geradora de empregos e tributos.

“MURIEL”  –  A empresa  se  encontra  em recuperação judicial.  O  fundo  não

possui garantias, estando habilitado no processo de recuperação como credor

quirografário.  A  dívida  atualizada  está  em  torno  de  R$  30.497.022,67.  A

provisão de perda é de 100%. A proposta ofertada para pagamento a vista de

35% do valor do débito, ou com um deságio de 50% da dívida para pagamento

em 10 anos corrigido a 105% da variação do CDI.

“GTEX” (Sucessora da Rosatex) – A empresa se encontra inadimplente, porém

ainda não está em recuperação judicial. O fundo possui garantia imobiliária. O

débito atual é de R$ 26 milhões. A oferta para pagamento da dívida seria um

pré pagamento de R$ 13 milhões e com prorrogação de 1 (um) ano para o

saldo remanescente, ou seja, os outros R$ 13 milhões.

Como resultado  da votação,  por  maioria  dos  presentes  que  representavam

69% das quotas, as propostas foram aceitas, com 71,34% de aprovação.
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Neste processo de aprovação, 3 (três) resalvas foram incorporadas: 1) Todos

os  créditos  ativos  na  carteira  com  vencimento  para  resgate  em  2015

permaneceram na ordem para pagamento; 2) Nas propostas de acordo com

algum pagamento na modalidade a vista será repassado a cada quotista na

proporçã  de  suas  cotas  de  uma  única  vez  no  último  dia  útil  do  mês  que

ocorrerá  o  pagamento;  3)  Nos  acordos  com  pagamento  parcelado,  será

repassado para os quotistas na proporção de suas cotas a dada semestre. 

2)  Avaliação Econômico-Financeira -  Depois de uma década de progresso

social e econômico, surgem dúvidas sobre a capacidade do Brasil em enfrentar

efeitos da crise financeira mundial. Hoje, o Brasil está ameaçado de entrar em

recessão. O governo Lula conseguiu preservar o Brasil da crise internacional.

Em 2010, houve um crescimento do PIB de 7,5%. Mas, já no ano passado, o

crescimento econômico afrouxou. E, neste ano 2012, segundo previsões do

Banco central, o crescimento não atingirá 1,6%, bem abaixo dos 4% projetados

no orçamento para 2012, apesar de políticas de incentivo à produção sob as

formas de desoneração de impostos (IPI dos carros e dos produtos de linha

branca), de programas de desenvolvimento de infraestrutura e a redução da

taxa básica de juros (Selic). Esta foi reduzida de maneira mais acelerada pela

presidente contra a vontade dos bancos, caindo de 12% no ano passado para

 7,5% este ano com a previsão de uma inflação da ordem de 6%.

A redução gradual do teto da meta atuarial dos fundos de pensão, a partir de

2013, irá aumentar o valor do passivo de quase metade das entidades e exigir

maior atenção dos participantes sobre a forma como os recursos são geridos.

Hoje,  a  taxa  limite  autorizada  pelo  Ministério  da  Previdência  para  que  os

Institutos elaborem os cálculos atuariais dos planos é de 6% ao ano mais a

inflação. Segundo informações do mercado, podemos dizer que a totalidade

dos Institutos de Previdência adota o parâmetro. Portanto, o mercado sofrerá

impacto imediato da nova regra.
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A meta atuarial é a taxa usada para ajustar os compromissos futuros do plano

de previdência e equilibrar as contribuições dos participantes com os benefícios

de aposentados e pensionistas. Em caso de desequilíbrio, é preciso rever as

condições  do  plano,  tanto  aumentando  as  contribuições  dos  participantes

ativos quanto reduzindo os benefícios das aposentadorias.

A  taxa  atuarial  está  associada  à  remuneração  de  mercado  dos  ativos

financeiros.  Há  cinco  anos,  dadas  as  condições  da  economia  brasileira,  o

patamar de 6% ao ano era considerado uma premissa conservadora.

Em novembro de 2007, por exemplo, as Notas do Tesouro Nacional da série B

(NTNs-B) - títulos públicos de longo prazo, baixo risco e corrigidos pelo IPCA -

com vencimento em maio de 2035 eram vendidas pela taxa média de 6,74% ao

ano  nos  leilões  periódicos  do  governo.  Qualquer  Instituto  de  Previdência

poderia  comprar  aqueles papéis para  remunerar  as  reservas acumuladas e

garantir o pagamento futuro das aposentadorias aos participantes do plano.

Naquele contexto de mercado, a meta atuarial de 6% ao ano representava uma

margem de segurança de 0,7  pontos  percentuais  (p.p.)  sobre  os  juros  das

aplicações financeiras de quase 30 anos de prazo e baixo risco de crédito. No

entanto,  como  os  juros  caíram  drasticamente  no  Brasil  nos  últimos  anos,

aquele antigo conforto desapareceu.

Em novembro  deste  ano,  a  taxa  média  do leilão  da NTN-B com prazo  de

vencimento em agosto de 2040 foi de 3,99% ao ano. A queda de 2,74 p.p. das

taxas  de  juros  em  relação  a  2007  foi  o  detonador  para  a  mudança  dos

parâmetros dos cálculos atuariais.

O  IPMDC  deve  ficar  atento,  porque  a  nova  regulamentação  prevista  pelo

Ministério da Previdência pode trazer impactos. Quanto menor a taxa de juros

usada  para  os  cálculos  atuariais,  maior  o  passivo  de  um  Instituto  de

Previdência.
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3)  Assuntos  Gerais;.  Foi  marcada  a  próxima  reunião  do  Comitê  de

Investimentos para o dia 11 de dezembro, às 10 horas. Nada mais.

------------------------------------------                         -------------------------------------------
Mariana Machado de Azevedo                            Edecio Nogueira Cordeiro     
Economista – Responsável Técnico                    Presidente

---------------------------------------------------                ----------------------------------------
Viviane Santos Carvalho                                      Marcos da Silva Costa
Presidente do Conselho Deliberativo                   Tesoureiro Geral

---------------------------------------------------            ---------------------------------------------
Luiz Carlos Vasconcellos Fernandes                   Fabricio M. Ramos de Almeida
Assessor Especial da Presidência                       Diretor Jurídico

Roberto Franco Pereira                                         Cristina Primo
Atuário – Secretário                                               Servidora - Convidada
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