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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 13/2013 

 

Data: 09/08/2013. 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista, Rosângela Pereira de Lima - Diretora 

de Contabilidade e Roberto Franco Pereira – Atuário e Secretário. 

Às nove horas e trinta minutos 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 à reunião a Dra. Raquel frisa a importância da presença da Dra. 

Cristina Primo, ex-tesoureira, e dos representantes da Crédito & Mercado, Dra 

Elayne e Dr Ronaldo. A presença destes se faz de extrema importância devido 

ao fato do recebimento de um Relatório de Auditoria do Ministério da 

Previdência e de dúvidas ainda não sanadas sobre o Fundo Piatã e seu 

histórico. 

 

Com a palavra, a Dra Elayne destaca que a Crédito e Mercado na época da 

assembléia de cotistas do dia 22 de novembro de 2012, não estava 

representando o IPMDC, pois nela estavam presentes o presidente do IPMDC, 

Dr. Edécio Nogueira, e a tesoureira, Dra Cristina Primo. 
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Tomando a palavra, a Dra. Cristina faz um resumo sobre o histórico do Piatã 

enquanto o mesmo esteve sobre sua gestão, informando que o fundo em 2009 

era denominado Quatá e era considerado pela revista IstoÉ como um dos 

melhores fundos na época.  

 

Segundo ela, no final de 2010, quem atentou para o fato de que o Fundo Quatá 

estava apresentando problemas com os ativos da carteira foi uma empresa de 

consultoria chamada Plena que representava o Conselho Deliberativo do 

IPMDC. Dado este fato, a gestora Quatá foi procurada para esclarecimentos, 

porém negou que houvesse problemas. Nesta época ocorreu a troca do 

presidente do IPMDC, passando a assumir o cargo o Dr. Edécio, no final de 

2010. 

 

Em janeiro de 2011, foi convocada uma reunião onde foi decidido pela troca do 

gestor Quatá, que foi substituído posteriormente pela Incentivo. O IPMDC votou 

contra a troca do gestor e pediu que fosse realizada uma auditoria no Fundo, 

porém foi voto vencido. Quando assumiu, a Incentivo pediu que fosse realizada 

uma auditoria no Fundo e vários problemas foram encontrados. A partir desse 

momento, ocorreram algumas assembléias e com o passar do tempo foram 

descobertos problemas com as empresas emissoras que não tinham como 

honrar seus compromissos. Isto posto, percebeu-se que a responsabilidade 

pela situação em que se encontrava a carteira do Fundo era do Administrador 

BNY Mellon, pois não acompanhava os papéis dos empréstimos que fazia para 

as empresas.  

 

Em 2011, o IPMDC entrou com uma ação contra o administrador por perdas e 

danos. Devido aos vários problemas, foi feito um pedido de resgate que foi 

colocado para frente por falta de liquidez.  
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Quando perceberam que o Fundo estava com problemas e tinha entrado em 

recuperação, foram até São Paulo a Dra. Cristina Primo, o Presidente do 

IPMDC e os Presidentes dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para conhecer o 

novo gestor e o administrador. 

 

Ainda com a palavra, a Dra. Cristina afirmou que haveria um resgate em março 

de 2013 que foi postergado para 2015 para não haver perigo de liquidação. 

 

Com a palavra, a Dra. Elayne da Crédito e Mercado, afirma que quando o 

Fundo deu os primeiros sinais de que não estava bem, surgiram boatos no 

mercado. Após esses boatos, Curitiba pediu resgate, aceitando pagar os 20% 

de multa. Com isso, vieram à tona todos os problemas do Fundo que estavam 

sendo escondidos pelo administrador. Com esse pedido, o gestor e o 

administrador resolveram fechar o Fundo por falta de liquidez. 

 

Devido a esses problemas, vários cotistas passaram a exigir uma auditoria nas 

contas do Fundo. Quando o relatório de auditoria foi divulgado, constatou-se 

que o problema era maior do que o esperado e muitas das empresas 

emissoras já estavam em recuperação judicial. 

 

Segundo a Dra. Elayne, quando o administrador observou que o Fundo não 

estava bem, resolveu deixar o posto e com isso a Gradual Investimentos 

assume como nova administradora. 

 

Um relatório apresentado pela Dra. Elayne, cita as empresas emissoras que 

apresentaram problemas, bem como detalha cada caso. Este relatório 

encontra-se apensado a ata. 
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Após esta troca de administrador, o gestor convocou uma nova assembléia na 

qual apresentou algumas formas de negociação propostas pelas empresas 

emissoras. 

 

Dra. Elayne, questiona se o IPMDC foi convocado para a assembléia que 

aprovou a recuperação judicial da Sucos do Brasil, uma das empresas 

emissoras com grande participação na carteira do Fundo. Segundo ela, o 

administrador e o gestor deveriam informar todo o ocorrido na assembléia no 

site da CVM, uma vez que os RPPS têm muitas pessoas para prestar contas. 

Dentre os cotistas do Fundo, alguns entraram com ações contra o Mellon. 

 

Em relação às propostas das empresas emissoras, cabe saber se foram 

aceitas pelo gestor e ficar atento ao valor das cotas para saber se a mesma foi 

aceita. 

 

Tomando a palavra, a Dra. Cristina relembra que uma das empresas estava 

fazendo um acordo com o Fundo, e em janeiro de 2014 entraria um valor 

proporcional ao número de cotas de cada Instituto. Ainda segundo ela, este 

acordo não deve ter sido aceito. 

 

Na opinião da Dra. Elayne, a culpa da situação atual do Fundo é do 

administrador e do gestor, e segundo ela o patrimônio deles responde por 

eventuais prejuízos. 

 

Com a palavra, o Sr. Roberto questiona se na época da compra, o papel Piatã 

foi mal analisado, se o investimento não era propício ou se podíamos prever 

algo. Imediatamente o Dr. Ronaldo responde que a Crédito e Mercado não vê 

com bons olhos fundos de crédito privado, onde não se consegue analisar mais 

profundamente por serem empresas de capital fechado, bem como quando 
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possuem um tempo de resgate extenso, como o Piatã em que o resgate é feito 

em 1080 dias. 

 

Ainda sobre o histórico do Fundo, a Dra. Cristina explica que quando do 

investimento, em 2009, não era exigido nenhuma certificação em CPA-10, e 

frisa que além de não possuir nenhum membro na diretoria ou no Conselho 

Deliberativo que fosse certificado, também não possuíamos no IPMDC nenhum 

economista ou profissional da área. O Comitê de Investimentos (COMIN) 

começou a ser exigido em 2012, e até aquele momento a dificuldade de 

diferenciar os investimentos oferecidos era muito grande. Segundo ela, a época 

do investimento, 2009, a Prefeitura repassava menos recursos que os 

necessários ao IPMDC.  

 

Em relação ao enquadramento, quando o Fundo foi adquirido ele esta 

enquadrado pela resolução 3506, porém ocorreu uma mudança na resolução e 

desenquadrou o mesmo. Na época, o Fundo foi enquadrado num fundo de 

crédito privado e o limite máximo permitido era 5% do patrimônio. 

 

Dra. Elayne relembra que nem todos os cotistas apresentam-se 

desenquadrados, pois depende do valor do patrimônio de cada cotista. 

 

No decorrer da reunião, Sr. Roberto questiona se em uma análise geral todas 

as empresas que compõem a carteira do Fundo apresentam problemas, o que 

imediatamente é confirmado pela Dra. Elayne. Segundo ela, devido ao fato do 

administrador não exigir a formalização das garantias, das sete empresas que 

apresentaram problemas, quatro estavam em recuperação judicial. 
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Tomando a palavra, a Sra. Mariana questiona se a Crédito e Mercado teria 

conhecimento de alguma assembléia de acionistas ocorrida após o dia 22 de 

novembro de 2012, o que foi negado rapidamente.  

 

Ainda com a palavra, a Sra. Mariana comenta que uma pessoa entrou em 

contato informando ser da Incentivo dizendo que em no máximo duas semanas 

estariam enviando um comunicado convocando para uma assembléia. 

 

Dra. Elayne frisa a importância da ida dos representantes a sede da Incentivo 

com o propósito de conhecer os representantes da gestora e aprofundar os 

conhecimentos sobre o Fundo, porém ela aconselha como estratégia colher 

antes todas as informações sobre o Fundo e diante disso questionar o 

administrador sobre o que está sendo feito para melhorar. 

 

Neste momento o Sr. Roberto comenta estranhar certa passividade por parte 

dos cotistas e a não ocorrência de contestações em vista aos acontecimentos 

do Fundo. Segundo ele, para acabar com essa passividade os cotistas 

poderiam se unir em uma associação dos cotistas e entrar com ações 

conjuntas, pois assim seriam mais ativos e fortes. 

 

Sra. Mariana apresenta o relatório de auditoria do MPS que cita o Sr. Carlos de 

Carvalho como o representante da gestora Quatá que apresentou o Fundo ao 

IPMDC. 

 

Em relação aos rendimentos dos investimentos do Instituto, o Sr. Roberto 

comenta que o Piatã apesar de todos os problemas enfrentados tem se 

valorizado no último ano e tem até superado os Fundos IMA-B, apresentando-

se como nosso melhor investimento. 
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Segundo o Sr. Ronaldo, esse rendimento positivo é reflexo da valorização das 

cotas devido às negociações com as empresas emissoras. Os valores 

negociados quando pagos serão repassados pelos cotistas proporcionalmente 

ao percentual das cotas e posteriormente serão distribuídos. Vale lembrar que 

se a proposta de uma das empresas emissoras for aceita, no caso a empresa 

Sucos do Brasil, o resgate será estendido para 2022. 

 

Mais uma vez o Sr. Roberto lembra que o IPMDC deveria tomar ações 

individuais e também coletivas, pois ao que parece quem está ditando as 

regras são os devedores. 

 

Finalizando, o Sr. Roberto pergunta a Dra. Elayne quais as ações que a Crédito 

e Mercado sugere que o IPMDC tome contra a o administrador, e como 

resposta ela incentiva uma busca pelo acervo do Fundo, acompanhar de perto 

o processo judicial movido contra o BNY Mellon e reunir os cotistas do Rio de 

Janeiro para juntos terem mais força de lutar pelos seus direitos. 

2) Avaliação Econômico-Financeira 

O cenário com menor liquidez mundial agrava os desequilíbrios da política 

econômica doméstica. O governo, de certa forma, vem retomando algumas 

políticas antigas: política monetária com alta de juros, preponderantemente, 

para combater as pressões inflacionárias; política cambial com redução de 

tributações para a entrada de investimentos estrangeiros; e fiscal, com alguma 

sinalização de que as desonerações daqui pra frente serão marginais. 

Enquanto a política monetária nos Estados Unidos nos últimos cinco anos foi 

frouxa, várias economias pelo mundo conviveram com níveis de juros reais 

muito baixos. No Brasil, o juro real caiu abaixo do que estimamos como de 

equilíbrio não inflacionário (4,5%-5,5%) - a tal da taxa neutra de juros. 
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Também por isso, as movimentações aqui no nosso mercado de renda fixa 

foram tão amplas até o momento – uma correção em busca do equilíbrio. 

Segundo os indicadores de renda fixa da Anbima, o IMA Ex-C em 2013 caiu 

2,2% e o IMA B5+ caiu 11,3%. No período de 24 meses, os retornos 

acumulados destes indicadores, que são referência para as estratégias ativas e 

indexadas na renda fixa, estão em 24% e 34% respectivamente. A recuperação 

destes índices ao longo do mês veio com certo alívio do ambiente externo, 

atuação do Tesouro Nacional nos leilões de títulos públicos e demanda dos 

investidores locais com níveis maiores de taxas de juros. 

Com o dólar mais alto podemos ter exportações mais competitivas no médio 

prazo, especialmente do setor industrial, trazendo um efeito expansionista para 

a economia.  Já a queda das commodities pode prejudicar o valor das nossas 

exportações de produtos básicos. No final da história, com estas forças 

somadas, o saldo comercial que projetamos em torno de 4,0 bilhões de dólares 

para 2013 poderá subir um pouco – quanto mais se as importações recuarem 

pelo impacto do crescimento mais fraco da demanda doméstica. 

Projetamos R$ 2,30 para o dólar em dez/13. O cenário considera o 

fortalecimento da moeda americana pela melhora de fundamentos daquele 

país (principalmente) e deterioração do financiamento do balanço de 

pagamentos brasileiro. Nos últimos 12 meses, o déficit em transações 

correntes soma US$ 73 bilhões contra US$ 64,2 bilhões dos ingressos líquidos 

de investimentos diretos estrangeiros. Esta diferença corresponde a 0,4% do 

PIB (US$ 8,7 bi). Em maio do ano passado. O ingresso de investimentos 

diretos cobria com folga o déficit em conta corrente na magnitude de 0,5% do 

PIB (US$ 12,8 bi). 

Mas, no curtíssimo prazo, o fato é que devemos ter maiores pressões 

inflacionárias. Além do repasse da desvalorização cambial sobre os bens 
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transacionáveis, a descompressão dos alimentos vem sendo mais lenta do que 

prevíamos. Os menores reajustes de preços monitorados (energia, ônibus e 

pedágios) não conseguem compensar o repasse cambial, em nossa avaliação, 

mesmo considerando a atividade econômica moderada. As nossas projeções 

para o IPCA estão em 6,1% para 2013 e 6,3% para 2014 (estavam em 6,0%).  

Projetamos a taxa máxima para o IPCA em 12 meses no mês de junho (6,8% 

contra 6,5% do teto da meta). 

Dado o balanço de riscos pior para a inflação e as indicações mais 

conservadoras do Banco Central em inúmeras oportunidades (ata da reunião 

de maio, entrevistas do presidente da instituição e depoimentos), ajustamos a 

projeção para a taxa Selic. Subimos de 9,25% para 9,50% a expectativa para a 

taxa Selic em dez/13 (8,0% foi o patamar definido em maio). O cenário embute 

mais dois aumentos de 0,5 p.p. e mais dois aumentos de 0,25 p.p. 

 

3) Assuntos Gerais:   

3.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 

15 de agosto de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Rosangela Pereira de Lima                        Mariana Machado 

 Diretora de Contabilidade                            Economista 
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-------------------------------------------------- 

Roberto Franco Pereira                                  

Atuário - Secretário                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


