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

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN
COMIN - Nº 05/2012

Data: 20/12/2012.

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  vinte  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) Política

de Investimentos 2013 – Tendo a palavra a Sra Mariana Machado Azevedo –

Economista,  foi  apresenta  a  Política  de  Investimentos  para  2013,  em

conformidade com a Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 3.922,

de  25  de  novembro  de  2010.  Consoante  sua  explanação,  a  política  de

investimentos  do  IPMDC  tem  como  objetivo  estabelecer  as  diretrizes  das

aplicações  dos  recursos  garantidores  dos  pagamentos  dos  segurados  e

beneficiários  do  regime,  visando  atingir,  ao  menos,  a  meta  definida  para

garantir  a  manutenção  do  seu  equilíbrio  econômico-financeiro  e  atuarial,

pautando-se  sempre  pelos  princípios  da  boa  governança,  da  segurança,

rentabilidade,  solvência,  liquidez  e  transparência.  Complementando,  a  Sra.

Mariana Machado, pontifica que a Política de Investimentos tem ainda, como

objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas

às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições

que  possua  as  seguintes  características:  solidez  patrimonial,  experiência

positiva no exercício das atividades de administração de grandes volumes de

recursos  e  em  ativos  de  baixo  risco.  Após  a  sua  explanação  e  após  os

enfáticos debates, sobre o material apresentado, foi aprovado por unanimidade

o  trabalho,  devendo,  por  conseguinte,  o  mesmo,  ser  encaminhado
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ulteriormente à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo para os devidos

assentamentos.  2) Avaliação Econômico-Financeira – Perspectiva 2013 - As

medidas macro prudenciais e a flexibilização da política econômica brasileira,

iniciadas em meados de 2011 e mantidas ao longo de 2012 parecem apontar

para um cenário melhor para a economia brasileira em 2013. As projeções dos

analistas de mercado divulgadas através do Relatório  de Mercado – Focus

indicam uma importante elevação do crescimento da economia brasileira da

ordem  de  4,00%  em  2013.  Tais  projeções  implicam  em  uma  evolução

substancial  no  desempenho  da economia  brasileira  ao  longo dos primeiros

meses do ano. O importante é entender se há condições para uma mudança

substancial de comportamento em um prazo tão curto. O cenário econômico

global permanece incerto e não se enxerga grandes mudanças nas condições

de crescimento das principais economias, sobretudo na zona do euro.  Pelo

lado da indústria,  a  queda na produção observada desde meados de 2011

pode ter contribuído para a redução dos estoques, o que pode colaborar para

um  avanço  mais  significativo  da  indústria.  A redução  do  IPI,  para  o  setor

automotivo,  foi  decisiva  e  contribuiu  para  correção  de  desequilíbrios.   Os

estoques das montadoras caíram mais de 45 dias de vendas, convergindo para

a normalidade. Não se pode afirmar com 100% de certeza, se o pacote de

estímulos do governo federal, está tão somente promovendo uma antecipação

nas vendas ou se estamos observando uma recuperação concreta, contudo, é

notória  a  melhora  apresentada.  A  retomada  do  setor  automobilístico,

principalmente  por  seu  peso  na  economia,  pode  ser  o  prenuncio  de  uma

recuperação mais ampla. Por sua vez, no mercado de crédito, há indicações de

que a inadimplência tenha chegado ao seu limite máximo. Baseados neste fato,

as instituições financeiras já traçam um cenário de aceleração moderada para

os  próximos  meses.  Caso  se  concretize,  deverá  haver  crescimento  de

consumo no segmento de bens duráveis. A principal incerteza está relacionada

aos  investimentos  no  segmento  industrial.  O  que  se  observou  de  maneira

surpreendente,  nos últimos trimestres,  foi  a retração da produção industrial.

Parte dela decorre da insegurança com relação ao setor externo. Contudo, a
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recuperação das vendas, caso se mantenha constante, pode finalmente levar

os empresários a optar por investir em produção. Finalmente, há os impactos

defasados das medidas de estímulos implementadas a partir do ano passado,

dentre elas a redução em 5,25% pontos percentuais na taxa básica de juros. A

elevação da liquidez da economia, promovida pelos Bancos Centrais mundo

afora  também  são  medidas  de  impulso,  que  devem  em  algum  momento

começar a surtir efeito. Assim sendo, é presumível, que o PIB – Produto Interno

Bruto mostre sinais de aceleração ao longo de 2013. A principal dúvida é se

haverá condições satisfatórias para o país crescer 4,00%, ou se as conhecidas

barreiras  estruturais  se  mostrarão preponderantes.  As projeções para  2013,

como podemos ver, variam muito porque o cenário continua muito conturbado.

As estimativas mais otimistas revelam que a economia norte-americana deve

crescer 1,5%. Em relação à Zona do Euro, o crescimento deve ficar em torno

de 2,1%. Para a China, crescimento projetado é da ordem de 8,20%. Em nosso

entender, as projeções para a China e o Brasil  estão acima da realidade. A

China deve apresentar crescimento na faixa de 7,00%. A economia chinesa, no

terceiro  trimestre  de  2012,  apresentou  desaceleração  em  comparação  ao

semestre anterior, mostrando crescimento de 7,4% anualizado. Uma possível

desaceleração  da  economia  chinesa  impacta  negativamente  na  economia

brasileira, uma vez que a China é o nosso maior parceiro comercial. Sobre a

Inflação, ante as incertezas referentes à recuperação da atividade econômica

consistente e o comportamento da inflação, deve obrigar o Brasil a rever suas

políticas de estímulo para frear o aumento da inflação. Mesmo assim, grande

parte dos analistas do mercado financeiro ajustaram suas projeções sobre os

próximos passos do Banco Central na condução da política monetária ao longo

de 2013, reduzindo assim suas projeções para a Selic em 7,25 % ao ano. O

mercado financeiro estimava que a Selic, que deverá encerrar 2012 na mínima

histórica de 7,25%, só voltaria a ser elevada, quando avançariam para 7,75%

ao ano, em janeiro de 2014. Em março, os juros novamente seriam elevados,

agora para 8,00% ao ano e, em abril  para 8,25% ao ano, encerrando 2014

neste patamar. Há outra corrente do mercado, inclua-se nela os Top 5 (grupo
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das instituições que mais acertam suas projeções no Relatório de Mercado –

Focus) e a Crédito & Mercado, que já projetava a Selic em 2013 em 7,25%, ou

seja,  a  manutenção  dos  juros  no  atual  patamar.  A vontade  da  política  do

governo  aliada  a  fatores  macroeconômicos,  podem  contribuir  para  a

manutenção  da  Selic  nestes  níveis  históricos  baixos,  comparáveis  aos  de

outras economias emergentes. As projeções para o índice oficial de inflação

balizador  do  sistema de  metas  para  2013  variam entre  5,10% e  5,40%.  A

estimativa da inflação girando entre 5,00% e 5,50% para 2013, já há algum

tempo,  parece  ter  propagado  a  impressão  de  que  a  autoridade  monetária

estaria satisfeita com os preços flutuando entre o centro e a banda superior da

meta.  A  marca  de  5,50%  fica  exatamente  no  ponto  médio  dessa  banda

superior. Logo, não é por acaso que os analistas tenham elegido este número,

como a verdadeira meta de inflação na prática. Porém, o risco para o futuro

apontam para uma inflação maior,  ao avaliar  por amostras de projeção sob

determinadas hipóteses,  admitindo preços de commodities em alta,  taxa de

câmbio  dando  sinais  de  estabilidade,  recuperação  robusta  do  crescimento

doméstico,  mercado de trabalho apertado,  e  perspectivas  de inflação ainda

acima do centro da meta. Mas as reduções de impostos, como o corte do custo

de energia elétrica, não podem reduzir a inflação. Um problema com esse tipo

de medida é que isso certamente ajuda a mitigar temporariamente a medida

oficial  de  inflação,  mas  não  resolve  as  pressões  latentes  de  inflação.

Analgésicos podem aliviar as dores, mas não curam as causas. A incerteza

deve ditar os rumos do mercado de renda fixa. Caso a inflação mostre sinais de

elevação acima da meta oficial de inflação, uma provável elevação nas taxas

de juros provocaria queda no rendimento dos títulos pré-fixados, especialmente

na ponta mais longa da curva, o que provocaria desvalorização nas cotas dos

fundos atrelados ao IMA-B. Sobre Renda Variável -  Temos visto um cenário de

crescimento  da  economia  pautada  pelas  variáveis  macroeconômicas  e

incentivos  do  governo,  as  empresas  voltadas  para  o  consumo  doméstico

devem manter a apreciação no preço de suas ações no curto prazo. Assim, os

olhos dos investidores voltam-se para os índices do mercado de ações que
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capturam  o  resultado  dessas  empresas,  tais  como  os  índices  small  cap

(SMLL), dividendos (IDIV) e consumo (ICON). Este foi o ritmo verificado em

2012 e deve ser mantido em 2013. A única certeza que podemos ter é que a

busca pela meta atuarial no atual cenário torna-se muito difícil, o que vai exigir

dos  gestores  dos  RPPS’s  um  trabalho  mais  árduo  na  administração  do

patrimônio garantidor  dos benefícios contratados. 3) Assuntos Gerais: 3.1-

Solicitando  a  palavra,  o  Dr.  Edecio  Nogueira  Cordeiro,  vem  registrar  seu

rogozijo pleno pelo dever cumprido, em função desta nossa última reunião do

ano  e  possivelmente  do  seu  mandato,  em  função  da  troca  de  governo

municipal,  considerando  os  resultados  das  últimas  eleições.  Pelas  suas

emocionadas palavras  “Aproximando-se o  final  do  mandato  para  o qual  fui

nomeado, quero agradecer a todos a confiança em mim depositada e o apoio

que me deram,  ao longo deste período. Depois de um longo tempo dedicado a

esta Instituição é extremamente prazeroso observar  os avanços alcançados

pelo IPMDC neste período. E sinceramente, em minha opinião, a criação deste

Comitê de Investimentos foi uma das principais realizações. Fico feliz, hoje, em

ver este grupo de técnicos aqui reunidos, tratando, cuidando, de forma técnica

e isenta do patrimônio do Instituto, patrimônio este destinado tão somente ao

pagamento de aposentadorias e pensões de todo o funcionalismo municipal. As

responsabilidades são grande e os desafios maiores. Assim, faço questão de

reafirmar a minha satisfação por ter feito parte desta equipe e desejar sucesso

a  todos  vocês.  Que  todos  tenham  entusiasmo  e  garra  para  enfrentar  os

obstáculos  cotidianos,  que  não  serão  poucos,  mas  com  certeza,  ao  final,

superados.”. 3.2 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos

para o dia 14 de janeiro de 2013, às 10 horas, ficando os Srs. Mariana Azevedo

e  Roberto  Franco,  encarregados  do  agendamento  efetivo  e  elaboração  de

pauta. Nada mais.

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

6


	Às dez horas do dia vinte 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) Política de Investimentos 2013 – Tendo a palavra a Sra Mariana Machado Azevedo – Economista, foi apresenta a Política de Investimentos para 2013, em conformidade com a Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 3.922, de 25 de novembro de 2010. Consoante sua explanação, a política de investimentos do IPMDC tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir, ao menos, a meta definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, pautando-se sempre pelos princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Complementando, a Sra. Mariana Machado, pontifica que a Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possua as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício das atividades de administração de grandes volumes de recursos e em ativos de baixo risco. Após a sua explanação e após os enfáticos debates, sobre o material apresentado, foi aprovado por unanimidade o trabalho, devendo, por conseguinte, o mesmo, ser encaminhado ulteriormente à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo para os devidos assentamentos. 2) Avaliação Econômico-Financeira – Perspectiva 2013 - As medidas macro prudenciais e a flexibilização da política econômica brasileira, iniciadas em meados de 2011 e mantidas ao longo de 2012 parecem apontar para um cenário melhor para a economia brasileira em 2013. As projeções dos analistas de mercado divulgadas através do Relatório de Mercado – Focus indicam uma importante elevação do crescimento da economia brasileira da ordem de 4,00% em 2013. Tais projeções implicam em uma evolução substancial no desempenho da economia brasileira ao longo dos primeiros meses do ano. O importante é entender se há condições para uma mudança substancial de comportamento em um prazo tão curto. O cenário econômico global permanece incerto e não se enxerga grandes mudanças nas condições de crescimento das principais economias, sobretudo na zona do euro. Pelo lado da indústria, a queda na produção observada desde meados de 2011 pode ter contribuído para a redução dos estoques, o que pode colaborar para um avanço mais significativo da indústria. A redução do IPI, para o setor automotivo, foi decisiva e contribuiu para correção de desequilíbrios. Os estoques das montadoras caíram mais de 45 dias de vendas, convergindo para a normalidade. Não se pode afirmar com 100% de certeza, se o pacote de estímulos do governo federal, está tão somente promovendo uma antecipação nas vendas ou se estamos observando uma recuperação concreta, contudo, é notória a melhora apresentada. A retomada do setor automobilístico, principalmente por seu peso na economia, pode ser o prenuncio de uma recuperação mais ampla. Por sua vez, no mercado de crédito, há indicações de que a inadimplência tenha chegado ao seu limite máximo. Baseados neste fato, as instituições financeiras já traçam um cenário de aceleração moderada para os próximos meses. Caso se concretize, deverá haver crescimento de consumo no segmento de bens duráveis. A principal incerteza está relacionada aos investimentos no segmento industrial. O que se observou de maneira surpreendente, nos últimos trimestres, foi a retração da produção industrial. Parte dela decorre da insegurança com relação ao setor externo. Contudo, a recuperação das vendas, caso se mantenha constante, pode finalmente levar os empresários a optar por investir em produção. Finalmente, há os impactos defasados das medidas de estímulos implementadas a partir do ano passado, dentre elas a redução em 5,25% pontos percentuais na taxa básica de juros. A elevação da liquidez da economia, promovida pelos Bancos Centrais mundo afora também são medidas de impulso, que devem em algum momento começar a surtir efeito. Assim sendo, é presumível, que o PIB – Produto Interno Bruto mostre sinais de aceleração ao longo de 2013. A principal dúvida é se haverá condições satisfatórias para o país crescer 4,00%, ou se as conhecidas barreiras estruturais se mostrarão preponderantes. As projeções para 2013, como podemos ver, variam muito porque o cenário continua muito conturbado. As estimativas mais otimistas revelam que a economia norte-americana deve crescer 1,5%. Em relação à Zona do Euro, o crescimento deve ficar em torno de 2,1%. Para a China, crescimento projetado é da ordem de 8,20%. Em nosso entender, as projeções para a China e o Brasil estão acima da realidade. A China deve apresentar crescimento na faixa de 7,00%. A economia chinesa, no terceiro trimestre de 2012, apresentou desaceleração em comparação ao semestre anterior, mostrando crescimento de 7,4% anualizado. Uma possível desaceleração da economia chinesa impacta negativamente na economia brasileira, uma vez que a China é o nosso maior parceiro comercial. Sobre a Inflação, ante as incertezas referentes à recuperação da atividade econômica consistente e o comportamento da inflação, deve obrigar o Brasil a rever suas políticas de estímulo para frear o aumento da inflação. Mesmo assim, grande parte dos analistas do mercado financeiro ajustaram suas projeções sobre os próximos passos do Banco Central na condução da política monetária ao longo de 2013, reduzindo assim suas projeções para a Selic em 7,25 % ao ano. O mercado financeiro estimava que a Selic, que deverá encerrar 2012 na mínima histórica de 7,25%, só voltaria a ser elevada, quando avançariam para 7,75% ao ano, em janeiro de 2014. Em março, os juros novamente seriam elevados, agora para 8,00% ao ano e, em abril para 8,25% ao ano, encerrando 2014 neste patamar. Há outra corrente do mercado, inclua-se nela os Top 5 (grupo das instituições que mais acertam suas projeções no Relatório de Mercado – Focus) e a Crédito & Mercado, que já projetava a Selic em 2013 em 7,25%, ou seja, a manutenção dos juros no atual patamar. A vontade da política do governo aliada a fatores macroeconômicos, podem contribuir para a manutenção da Selic nestes níveis históricos baixos, comparáveis aos de outras economias emergentes. As projeções para o índice oficial de inflação balizador do sistema de metas para 2013 variam entre 5,10% e 5,40%. A estimativa da inflação girando entre 5,00% e 5,50% para 2013, já há algum tempo, parece ter propagado a impressão de que a autoridade monetária estaria satisfeita com os preços flutuando entre o centro e a banda superior da meta. A marca de 5,50% fica exatamente no ponto médio dessa banda superior. Logo, não é por acaso que os analistas tenham elegido este número, como a verdadeira meta de inflação na prática. Porém, o risco para o futuro apontam para uma inflação maior, ao avaliar por amostras de projeção sob determinadas hipóteses, admitindo preços de commodities em alta, taxa de câmbio dando sinais de estabilidade, recuperação robusta do crescimento doméstico, mercado de trabalho apertado, e perspectivas de inflação ainda acima do centro da meta. Mas as reduções de impostos, como o corte do custo de energia elétrica, não podem reduzir a inflação. Um problema com esse tipo de medida é que isso certamente ajuda a mitigar temporariamente a medida oficial de inflação, mas não resolve as pressões latentes de inflação. Analgésicos podem aliviar as dores, mas não curam as causas. A incerteza deve ditar os rumos do mercado de renda fixa. Caso a inflação mostre sinais de elevação acima da meta oficial de inflação, uma provável elevação nas taxas de juros provocaria queda no rendimento dos títulos pré-fixados, especialmente na ponta mais longa da curva, o que provocaria desvalorização nas cotas dos fundos atrelados ao IMA-B. Sobre Renda Variável - Temos visto um cenário de crescimento da economia pautada pelas variáveis macroeconômicas e incentivos do governo, as empresas voltadas para o consumo doméstico devem manter a apreciação no preço de suas ações no curto prazo. Assim, os olhos dos investidores voltam-se para os índices do mercado de ações que capturam o resultado dessas empresas, tais como os índices small cap (SMLL), dividendos (IDIV) e consumo (ICON). Este foi o ritmo verificado em 2012 e deve ser mantido em 2013. A única certeza que podemos ter é que a busca pela meta atuarial no atual cenário torna-se muito difícil, o que vai exigir dos gestores dos RPPS’s um trabalho mais árduo na administração do patrimônio garantidor dos benefícios contratados. 3) Assuntos Gerais: 3.1- Solicitando a palavra, o Dr. Edecio Nogueira Cordeiro, vem registrar seu rogozijo pleno pelo dever cumprido, em função desta nossa última reunião do ano e possivelmente do seu mandato, em função da troca de governo municipal, considerando os resultados das últimas eleições. Pelas suas emocionadas palavras “Aproximando-se o final do mandato para o qual fui nomeado, quero agradecer a todos a confiança em mim depositada e o apoio que me deram, ao longo deste período. Depois de um longo tempo dedicado a esta Instituição é extremamente prazeroso observar os avanços alcançados pelo IPMDC neste período. E sinceramente, em minha opinião, a criação deste Comitê de Investimentos foi uma das principais realizações. Fico feliz, hoje, em ver este grupo de técnicos aqui reunidos, tratando, cuidando, de forma técnica e isenta do patrimônio do Instituto, patrimônio este destinado tão somente ao pagamento de aposentadorias e pensões de todo o funcionalismo municipal. As responsabilidades são grande e os desafios maiores. Assim, faço questão de reafirmar a minha satisfação por ter feito parte desta equipe e desejar sucesso a todos vocês. Que todos tenham entusiasmo e garra para enfrentar os obstáculos cotidianos, que não serão poucos, mas com certeza, ao final, superados.”. 3.2 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 14 de janeiro de 2013, às 10 horas, ficando os Srs. Mariana Azevedo e Roberto Franco, encarregados do agendamento efetivo e elaboração de pauta. Nada mais.

