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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 11/2013 

 

Data: 12/07/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Rosangela Pereira 

de Lima – Diretora de Contabilidade, Mariana Machado de Azevedo – 

Economista e Roberto Franco Pereira – Atuário e Secretário. 

Participantes Convidados: Maurício Saber Ribeiro – Controlador Interno, Igor 

Hermann Scheidt de Menezes Reis – Assistente da Presidência. 

Às dez horas do dia quatro de junho de dois mil e treze, atendendo a convocação, 

reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente qualificados, 

passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

1) Fundo PIATÃ – Dando início aos trabalhos, a Sra. Mariana lembra que na 

próxima reunião do COMIN, dia 23/07/2013, estarão presentes, como convidados 

os Srs. Felipe Afonso e Elayne Martins da Crédito & Mercado para, segundo a 

ótica daquela assessoria, nos posicionar sobre o atual estágio de negociação da 

carteira, tendo em vista a inadimplência  dos devedores.                                                                                                                                      

Como medida complementar, necessário se faz agendarmos uma reunião com a 

administradora do Fundo, a fim de interarmos mais profundamente sobre a 

situação de solvência do fundo, bem como avaliarmos a possibilidade de 

desinvestimento da carteira, ainda que com o deságio de 20% previsto 

inicialmente. Com relação ao desempenho da carteira, há de se notar uma leve 

recuperação dos índices, atingido as seguintes rentabilidades – no mês 

(junho/maio): 0,91%; acumulado no ano: 4,72%. 
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2) Análise da Carteira IMA-B – Ainda com a palavra, a Sra. Mariana faz uma 

breve análise da carteira, principalmente pela forte queda dos resultados neste 

exercício, a saber: 

Fundo Rentab. Mês Rentab. Ano 

IMA-B - Novo Brasil -FIC -2,9263% -7,6493% 

IMA-B - FI Brasil -2,7281% -7,7588% 
 

Ainda que historicamente o resultado seja positivo, acima do mínimo atuarial, 

necessário se faz uma imediata análise de perspectiva, a fim de que se possa 

avaliar a possibilidade de desinvestimento dessa carteira a curto ou a médio 

prazos. 

 

A preocupação com a meta atuarial deve estar sempre no foco, mas lembrando-

se que ela é um termo de referência um objetivo a ser alcançado, e não uma 

obrigação a ser atingida a todo o momento. Devemos nos esforçar para superá-la, 

mas principalmente observar o resultado no longo prazo, pois uma venda errada 

no meio do caminho, com receio de uma queda, pode gerar a realização de 

prejuízo, em alguns cenários, irreversíveis mesmo o longo prazo. 

 

3)     Controle de Receitas Financeiras -  Com a palavra, a Dra. Raquel 

pergunta sobre o andamento dos trabalhos de segregação, tendo em vista a 

necessidade de implantação dos controles financeiros e aplicações da receita 

oriunda do denominado Grupo 2 – Financeiro. Com a palavra, o Sr. Franco 

informa que está sendo montado um banco de dados para cada categoria (Grupo 

1 e Grupo 2), devendo o trabalho ser acelerado a partir da próxima semana. 

Tomando a palavra, a Dra. Raquel, se diz satisfeita com o esclarecimento, mas 

pede que, em relação a patrocinadora IPMDC, os trabalhos sejam adiantados e já 

estabelecida a divisão de custeio a partir das receitas relativas a julho de 2013. 

Ficaram os Srs. Roberto Franco, Rosangela Pereira e Mariana Azevedo, sob a 

liderança do primeiro, encarregados do ajuste operacional para tal medida. 
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4)        Avaliação Econômico-Financeira – Em relação a necessidade avaliação 

do mercado, o Sr. Roberto Franco expõe o seguinte: Numa decisão já esperada 

pela maioria do mercado, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou 

ontem os juros básicos de 8% para 8,5% ao ano. Os diretores do Banco Central 

optaram unanimemente pelo aumento de Selic em 0,5 ponto percentual, apesar 

do baixo ritmo de crescimento do país, para evitar que a alta do dólar contamine 

as expectativas de inflação no ano que vem. 

Para manter a estratégia de aperto monetário, os integrantes da cúpula do BC tiveram 

de pesar prós e contras. De um lado, estavam dados que desencorajavam a terceira 

alta seguida dos juros ou, pelo menos, poderiam referendar um aumento mais 

modesto, como o fraco desempenho da população industrial, a perda de fôlego da 

geração industrial, a perda de fôlego da geração de emprego e, principalmente, a 

queda da inflação no curto prazo. Os índices têm surpreendido positivamente por 

causa do corte nas tarifas de transporte público. Os economistas do mercado já 

começam a refazer suas contas e prevêem inflação de 5,81% neste ano.  

Mas os argumentos para o BC seguir a trilha dos juros altos eram mais fortes. A 

disparada do dólar, que subiu mais de 7% desde a última reunião do colegiado, há 45 

dias, pesou na avaliação. O repasse para os preços dos importados, que abocanham 

cada vez mais o mercado nacional, tem impacto na inflação do ano que vem.                                   

 

E a cada avanço da cotação da moeda americana, as previsões para a alta dos 

preços em 2014 pioram. Já estão em 5,9%. Temerosos pelo perigo de a inflação se 

espalhar de forma perigosa por toda a economia, os diretores do Copom decidiram 

manter o ritmo de alta dos juros. A medida também serviria de recado para os 

agentes econômicos de que o governo não deixará o controle dos preços desandar, 

um sinal importante no momento em que a inflação estourou o limite da meta.  

 

Hoje, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – usado oficialmente – está 

em 6,7% nos últimos 12 meses. O objetivo central estabelecido pela equipe 

econômica é de 4,5%, com uma margem de tolerância de dois pontos percentuais. ”O 
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COPOM avalia que essa decisão contribuirá para colocar a inflação em declínio e 

assegurar que essa tendência persista no próximo ano”, afirmou o COPOM num 

comunicado idêntico ao divulgado após a reunião anterior.  

Notifica-se que o governo anunciará cortes entre R$ 11 bilhões e R$14 bilhões para 

fechar as contas de 2013, a fim de que o superávit primário seja de fato 2,3% do PIB.  

 

Como quase sempre promessas de redução de despesas não viram cortes efetivos 

nos gastos, o governo precisará ser muito convincente no anúncio das economias 

para ter o mínimo de crédito.                                                                                                               

 

De uma lista de 441 fundos DI no mercado, 386 têm taxa de administração de 1,5% e 

ficam, portanto, novamente competitivos em relação à caderneta de poupança com a 

Selic a 9,25%. Com investimento inicial de R$ 1 mil a R$ 10 mil, os investidores 

conseguem encontrar fundos com essa taxa. Antes eles precisavam encontrar fundos 

de investimentos com taxa de administração igual ou menor do que 1% para terem 

um retorno melhor do que a poupança, o que exigia mais de R$ 20 mil de 

investimentos inicial.                                                                                                                                     

 

O aperto monetário também vai acabar com,a regra, hoje em vigor, que cria na prática 

duas cadernetas de poupança: uma que rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial 

(TR) para depósitos realizados até de 3 de maio de 2012 e outra que rende 70% da 

Selic para depósito realizados a partir de 4 de maio daquele ano. Essa regra criada 

pelo governo no ano passado vale sempre que os juros são iguais ou menores do que 

8,50% ao ano. Se o Banco Central realizar um novo aumento na taxa em agosto, a 

poupança já passará a render como antes, independentemente da data em que o 

dinheiro foi aplicado. 

                                                                                                                              

5)Assuntos Gerais:                                                                                                             

 

5.1 – Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 23 de 

julho de 2013, às 10 horas. Nada mais. 
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-------------------------------------------------               -------------------------------------------------- 

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

 -----------------------------------------------------           -------------------------------------------------- 

 Igor Hermann S. de M. Reis                        Débora Ribeiro Duarte 

 Assistente da Presidência - Convidado         Diretora do Depto. Pessoal 

 

 

-----------------------------------------------------           -------------------------------------------------- 

 Danielle Marques de Souza                        Roberto Franco Pereira                                  

 Diretora Jurídica                                          Atuário - Secretário                                           

 

 

-----------------------------------------------------          ---------------------------------------------------- 

Mariana Machado de Azevedo                     Rosangela Lima 

Economista                                                  Diretora Contabilidade  

 

 

-------------------------------------------------------        --------------------------------------------------- 

Jorge de Almeida Mussauer Segundo         Maurício Saber Ribeiro                                    

Assessor de Gabinete (Convidado)                Controlador Interno (Convidado) 
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