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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.

Às  dez  horas  do  dia  onze  de  dezembro  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)  Atos

relativos a Assembléia Geral de Cotistas do Piatã Fundo de Investimento

Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado – A respeito da ATA

de Reunião do Cotistas, tomando a palavra, o Dr. Edecio Nogueira Cordeiro

comunicou o referido material deverá se encaminhado ao IPMDC ainda nesta

semana,  devendo  ser  distribuído  ao  membros  do  COMIN,  para  análise  e

pronunciamentos na próxima reunião.   2) Política de Investimentos 2013 –

Foi marcada para a próxima reunião do COMIN a apresentação da Proposta da

Política de Investimentos do IPMDC para 2013. Nessa ocasião deverão ser

analisadas e discutidas as principais bases a serem estabelecidas pelo Instituto

para gestão de seus ativos. Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo

a  ser  encaminhado  à  Diretoria  do  IPMDC  e  posteriormente  ao  Conselho

Deliberativo,  conforme  estabelece  a  atual  legislação.   3)  Avaliação

Econômico-Financeira  –  a)  Inflação -  Embora  relativamente  estável,  o

índice  estacionou  em  um  patamar  elevado  de  preços,  que  deve  ser

sustentado no último mês do ano. Os 0,60% registrados pelo Índice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro, bem acima dos 0,50%

esperados,  levou o mercado a alterar sua previsão de 2012,  de 5,5% para

5,6%. Pelos cálculos do mercado, o IPCA irá encerrar dezembro em 0,58%,
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refletindo  uma  retomada  da  aceleração  no  grupo  alimentos,  que  no  mês

passado fechou em 0,79%, ante 1,36% em outubro. b) Crescimento do País –

Também, em função de pesquisas realizadas, conclui-se que  Sustentado por

consumo, país vai crescer 3%. No entanto, só será possível crescer além

dessa  taxa  se  houver  investimentos,  principalmente  para  incentivar  a

competitividade interna.  A economia brasileira tem capacidade para crescer

3%  no  ano  que  vem,  amparada  pelo  consumo  e  pelos  investimentos  em

infraestrutura. Pelo previsto, 2013 será a janela de oportunidade para o setor

privado apoiar os planos do governo, como a reforma tributária, e aproveitar do

bom desempenho da economia. No entanto, para este ano, a previsão é mais

pessimista,  não  chegando  nem  a  1%  de  expansão.  Mesmo  assim,  este

desempenho só será possível a partir de uma alta de 1% no quarto trimestre.

c) Taxa de Juros -  As perspectivas para 2013 dependem de diagnóstico sobre

o que travou a economia brasileira neste ano.  A surpresa de um crescimento

fraco para a economia brasileira abre espaço para teorias que justifiquem tal

desempenho. Entre choque externo e baixa competitividade, necessário se faz

enfatizar a questão do crédito. Após uma euforia nas condições do crédito em

2009  e  em 2010,  estamos vivendo  o  rescaldo  dessa  crise.  Mesmo com o

cenário de crédito melhorando, não há malabarismo algébrico que faça o Brasil

crescer mais de 1% neste ano, depois de uma expansão de apenas 0,6% no

terceiro trimestre. Quanto ao juro, o nível atual da Selic não se mantém, mas

isso  não  implicar  dizer  que  não  teremos  juros  de  um  dígito  em  2013.  3)

Assuntos Gerais;. Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos

para o dia 20 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
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Presidente do Conselho Deliberativo                   Tesoureiro Geral

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

Roberto Franco Pereira                                         
Atuário – Secretário                                               
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