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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 14/2013 

 

Data: 15/08/2013. 

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 do dia vinte e seis de agosto 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) Análise de Rentabilidade dos papéis IPMDC 

 

Com a palavra, a Sra. Mariana Azevedo apresentou demonstrativo de 

rentabilidade dos 3 (três) papéis atualmente operados pelo IPMDC, quais 

sejam: a) FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA, administrado pela Caixa 

Econômica Federal – CEF. Em 31/07/2013, alcançou o montante de R$ 

567.442,36. No mês, a rentabilidade foi positiva em 1,3612%; e no ano, 

negativa em 6,3922%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. b) 

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L, administrado pela CEF. Em 

31/07/2013, alcançou o montante de R$ 2.807.081,17. No mês, a rentabilidade 

também apresentou-se positiva em 1,3099%; e no ano, negativa em 6,5505%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA. c) PIATÃ FI RF LP 

PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual Investimentos. Em 31/07/2013, 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

2 

 
 
 

alcançou o montante de R$ 21.509.298,40. No mês, a rentabilidade foi de 

0,97%, e no ano, alcançou um aumento de 5,73%. 

Ainda com a palavra, a Sra Mariana Azevedo, ressalta que o IMA e seus 

subíndices passaram o mês de agosto ao sabor da variação da taxa de juros 

futuros negociados na BM&FBovespa que por sua vez sofreu as influencias da 

variação do dólar frente ao real. Isto deverá influir no retorno dos fundos 

atrelados ao IMA que deverão sofrer com uma forte volatilidade.  

Porém, especialistas em mercado financeiro recomendam a manutenção de 

parte dos recursos em fundos de menor volatilidade, mas sempre atentos aos 

sinais do mercado para retornar os recursos para o IMA B nos primeiros sinais 

de recuperação. 

 

Rentabilidades (em %) 

Fundos de Investimentos Mês  Ano 12 Meses 

FIC NOVO BRASIL IMA-B 1,3612 6,3922- 2,6246 

CAIXA FI BRASIL IMA-B 1,3099 6,5505- 2,7412 

PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO 0,97 5,73 5,00 

 

 

2) Fundo PIATÂ  

 

Solicitando a palavra, a Dra. Raquel expõe sobre a necessidade de ida a 

Incentivo Investimentos, em São Paulo, de forma a tomar conhecimento, pela 

aquela fonte, da real situação dos ativos que compõem o fundo. Além disso, 

segundo sua opinião, percebe-se determinada letargia na divulgação de 

resultados da carteira e, principalmente, na distribuição de resultados.  
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Com a aprovação dos membros presentes ficou a Sra. Mariana encarregada do 

agendamento da reunião. 

 

3) Avaliação Econômico-Financeira 

A ata da reunião do COPOM realizada em julho trouxe a manutenção das 

linhas gerais do diagnóstico da inflação (demanda doméstica, mercado de 

fatores, política fiscal expansionista, crédito, transferências, indexação, 

investimentos em infra, inclusive petróleo, cenário externo ainda favorável, 

dentre outros).  

Duas qualificações foram feitas em relação ao cenário internacional. Em 

primeiro lugar, a perspectiva de atividade global moderada fica restrita a este 

ano. Em segundo lugar, entrou a referência ao fato de que em importantes 

economias emergentes, o ritmo de atividade não tem correspondido às 

expectativas, em que pese a resiliência da demanda doméstica.  

Houve a exclusão pura e simples de três parágrafos referentes à taxa de juros 

neutra, às mudanças estruturais no mercado financeiro, na trajetória da dívida 

pública e na redução do custo de captação da poupança externa. Caberá 

debate sobre a natureza da exclusão: se por serem referências repetitivas e 

sem novidade ou por serem afirmações que não são mais válidas, ao menos 

integralmente. 

Outra exclusão pura e simples foi a do antigo parágrafo 33: “O Copom avalia 

que, no curto prazo, a inflação em doze meses ainda apresenta tendência de 

elevação e que o balanço de riscos para o cenário prospectivo se apresenta 

desfavorável.”  
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O sinal é relevante, pois significa que a inflação em doze meses não tende 

mais a se elevar e que o balanço de riscos pelo menos melhorou. É a tradução 

da curva esperada para o IPCA que veio no relatório de inflação do segundo 

trimestre. 

Houve algumas alterações importantes. Como era esperado, o COPOM deixou 

de adotar como hipótese de trabalho a geração de superávit primário de R$ 

155,9 bilhões para 2013 e passou a considerar, como indicador fiscal, o 

superávit primário estrutural que deriva das trajetórias de superávit primário 

para 2013, conforme os parâmetros da LDO. 

A segunda alteração importante foi a exclusão da referência às limitações no 

campo da oferta no cenário central. No atual cenário central, prevalece ritmo de 

atividade doméstica mais intenso neste e no próximo ano, sem que isto 

signifique uma “trajetória de crescimento ... mais alinhada com o crescimento 

potencial”. Agora, o ritmo de atividade doméstica mais intenso neste e no 

próximo ano. Ponto. A avaliação anterior era que o ritmo mais intenso existiria 

a despeito da limitação na oferta. O significado desta mudança pode ser 

explicado pelo risco descrito a seguir.  

Foram feitas duas inclusões importantes. A primeira se refere ao recente 

declínio na confiança das firmas e famílias. Tal declínio pode conter, segundo a 

ata, a velocidade de materialização dos ganhos esperados do fato de a 

absorção interna crescer mais do que o PIB. A tempestividade agora se refere 

à reversão daquele declínio, portanto à pressão sobre a oferta doméstica, ou 

seja, menos aperto monetário. A segunda inclusão foi uma análise explícita 

sobre câmbio e inflação. O Copom avalia que a depreciação e a volatilidade da 

taxa de câmbio verificadas nos últimos trimestres ensejam uma natural e 

esperada correção de preços relativos.  
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Para o Comitê, esses movimentos nos mercados domésticos de divisas, em 

certa medida, refletem perspectivas de transição dos mercados financeiros 

internacionais na direção da normalidade, entre outras dimensões, em termos 

de liquidez e de taxas de juros. Importa destacar ainda que, para o Comitê, a 

citada depreciação cambial constitui fonte de pressão inflacionária em prazos 

mais curtos. No entanto, os efeitos secundários dela decorrentes, e que 

tenderiam a se materializar em prazos mais longos, podem e devem ser 

limitados pela adequada condução da política monetária.  

A análise indica que a desvalorização do Real não foi pontual, dado que 

decorre de um ajuste global. No curto prazo, sugere-se, não há muito que fazer 

com algum repasse da desvalorização à inflação. Mas em prazos mais longos, 

a política monetária pode e deve limitar o efeito. A disposição de usar juros 

para enfrentar o efeito dos juros externos sobre o câmbio, e, portanto, sobre a 

inflação fica clara. 

A mudança mais importante foi a que se refere ao ritmo e à continuidade do 

ciclo de alta da taxa Selic. Na passagem da alta de 0,25% para a de 0,50%, o 

COPOM entendia ”ser apropriada a intensificação do ritmo de ajuste das 

condições monetárias ora em curso”. O cenário atual levemente diferente, mais 

referido ao conflito entre menos confiança e mais câmbio, faz o comitê 

entender “ser apropriada a continuidade do ritmo de ajuste das condições 

monetárias ora em curso”. 

A continuidade está dada, salvo por tragédia na confiança. O ritmo também, na 

medida em que a confiança dê sinais de melhora. Assim, o ritmo fica 

ameaçado.  

Mas o câmbio, via juros externos, dificilmente fica parado sem alguma atuação 

do BC. E isto sugere mais Selic. 
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Mantemos nossa expectativa de a Selic chegar a 9,50% este ano, dos atuais 

8,50%, em três reuniões. 

 

4) Assuntos Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 03 

de setembro 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 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  

Atuário - Secretário                                           

 

Anexos: 

 Extrato Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP – mês 07/2013 

 Extrato Caixa FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L – mês 07/2013 

 GRADUAL INVESTIMENTO – Extrato Consolidado – período 28/06/2013 a 

31/07/2013 


