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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 16/2013 

 

Data: 23/09/2013. 

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. 

Às quatorze horas do dia vinte e três de setembro 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) Sobre investimento e possível desinvestimento da carteira IMA-B 

Desde meados de 2012, a Crédito & Mercado vem comunicando seus clientes, 

alertando-os sobre o início de um possível ciclo de alta volatilidade do IMA e 

seus subíndices, devido à condução da política monetária que vinha sendo 

adotada pelo Banco Central. Logo essa volatilidade se concretizou, e os 

investimentos foram empurrados para baixo.  

A recomendação era para que reduzissem a exposição para 30 a 40%, no 

máximo, em investimentos atrelado ao IMA-B, e migrando a maior parte dos 

recursos para o IMA-Geral. Entretanto, muitos gestores olharam para o 

passado e optaram por não se desfazer de suas posições que vinham 

apresentando rentabilidade muito acima da média. Atônitos com a queda de 

seus patrimônios, alguns gestores optaram por resgatar seus investimentos. 
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Com cautela e serenidade, os gestores que souberam esperar têm visto os 

investimentos aos poucos retornarem. Seguindo essas orientações, muitos 

reduziram sua exposição em IMA B e estão passando sem grandes problemas 

pela turbulência.  

O momento atual é semelhante, entretanto mais prolongado. O IMA-B possui a 

característica de acompanhar a inflação, e por este motivo, sempre que o 

Banco Central decide combatê-la, o preço do título se desvaloriza. O gestor 

não deve esquecer que a grande vantagem é que o cupom de juros aumenta 

em função do próprio aumento da taxa de juros (SELIC), fazendo com que o 

Instituto obtenha ganhos reais mais importantes do que a variação da inflação. 

Mesmo o preço do título se desvalorizando, é preciso lembrar que o 

compromisso do Instituto é de longo prazo.  

É muito importante que o gestor mantenha a calma, não tome decisões 

precipitadas, para não jogar fora todo um trabalho planejado. Neste momento, 

o auxílio do comitê de investimento e dos consultores é de fundamental 

importância para que o Instituto tome suas decisões com prudência, sem se 

deixar levar pelo imediatismo.  

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

prazo. Muitos  institutos que vêm acompanhando as orientações da Crédito & 

Mercado, não têm muito com que se preocupar, pois estão com 30 a 40% 

atrelados em IMA-B. Deste modo, a maior parte da carteira está protegida, pois 

quando o instituto possui mais que 40% em IMA-B, a volatilidade foi mais 

acentuada. Mesmo assim, acreditamos, e inclusive o mercado, não há motivos 
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para pânico. Pelo contrário, é motivo para muita cautela e evitar resgates 

destes títulos para impedir a realização de prejuízo. Mais cedo ou mais tarde, 

os preços retornarão ao nível anterior, e o ganho real acima da inflação estará 

garantido. 

 

2) Resultados de Investimentos – Carteira Renda Fixa: 

Tomando 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 30/08/2013, alcançou o montante de R$ 

553.014,76. No mês, a rentabilidade foi negativa em 2,5425%; e no ano, 

negativa em 8,7722%, segundo demonstrativo apensado a presente 

ATA. 

 

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

30/08/2013, alcançou o montante de R$ 2.732.661,29. No mês, a 

rentabilidade também apresentou-se negativa em 2,6511%; e no ano, 

negativa em 9,0280%, segundo demonstrativo apensado a presente 

ATA.  

 

c) PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual 

Investimentos. Em 30/08/2013, alcançou o montante de R$ 

21.724.933,05. No mês, a rentabilidade foi de 1,00%, e no ano, 

alcançou um aumento de 6,78%. 
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Segundo seu entendimento, em relação aos Fundos IMA-B, o rendimento 

negativo acumulado no ano, abaixo do mínimo atuarial exigido, norteia a 

direção do Instituto para futuros investimentos fora deste segmento. 

 

Rentabilidades (em %) 

Fundos de Investimentos Mês  Ano 12 Meses 

FIC NOVO BRASIL IMA-B 2,5425- 8,7722- 1,8085- 

CAIXA FI BRASIL IMA-B 2,6511- 9,0280- 1,8217- 

PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO 1,00 6,79 9,56 

 

3) Avaliação Econômico-Financeira:  

Inflação 

O mercado financeiro reduziu nesta semana a sua projeção para o IPCA – 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo em 2013 de 5,82% para 5,81. 

Entretanto, elevaram a sua projeção para o IPCA de 2014 de 5,90% para 

5,91%. 

Inflação de curto prazo 

As instituições financeiras classificadas como Top 5, em razão de 

apresentarem a melhor média de acertos. Os economistas dos bancos Top 

5voltaram a reduzir nesta semana a sua projeção para o IPCA de setembro de 

0,43% para 0,33%. Da forma contraria, elevaram a sua estimativa para o IPCA 

de outubro, de 0,56% para 0,59%. 

Os economistas dos bancos reduziram a sua estimativa para a inflação para os 

próximos 12 meses. Nesta semana os analistas do mercado financeiro 

estimam que o IPCA recue de 6,21% para 6,20%. 
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PIB 

Em relação ao índice de inflação, os analistas das instituições financeiras 

mantiveram a sua estimativa para crescimento da economia brasileira medida 

pelo PIB – Produto Interno Bruto em 2,40% ao final de 2013.   

O mercado financeiro freou a sua expectativa de em uma melhora consistente 

no ritmo de crescimento da economia brasileira. Em relação à evolução do 

crescimento da indústria, os analistas dos bancos também reduziram a sua 

estimativa para 2013, de 2,12% para 2,10%. 

Os analistas dos bancos mantiveram a sua projeção para o crescimento da 

economia brasileira para 2014 em 2,22%. A estimativa para produção industrial 

brasileira de 2014 também foi reduzida de 2,65% para 2,50%. 

Juros 

Pela segunda semana seguida os analistas das instituições financeiras 

mantiveram inalterada, em 9,75% ao ano, a sua projeção para a taxa básica de 

juros da economia brasileira para o final deste ano. Para 2014, o mercado 

financeiro também manteve a sua estimativa para a Selic em 9,75% ao ano. 

Câmbio 

O mercado financeiro voltou a reduzir a sua projeção para a taxa de câmbio de 

2013 de R$2,35 para R$2,33 por unidade da moeda norte-americana. Para 

2014, a projeção dos analistas das instituições financeiras foi mantida, só que 

em R$2,40 por dólar. 
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Balanço de pagamentos e IED 

Os analistas dos bancos mantiveram a sua estimativa para o saldo positivo da 

balança comercial brasileira de 2013, em US$2,00 bilhões. Para 2014, a 

projeção do superávit comercial foi mantida em US$ 10,00 bilhões. 

Em 2013 a projeção de entrada de IED – Investimentos Estrangeiros Diretos 

permaneceu em US$ 60 bilhões. Para 2014, a estimativa dos analistas dos 

bancos para a entrada de investimentos estrangeiros permaneceu em US$ 60 

bilhões. 

Preços administrados 

No Brasil, o termo “preços administrados por contrato ou administrados”, 

refere-se aos preços que são insensíveis às condições de oferta e de demanda 

porque são estabelecidos por contrato ou por órgão público. 

Os preços administrados estão divididos nos seguintes grupos: os que são 

regulados em nível federal – pelo próprio governo federal ou por agências 

reguladoras federais – e os que são determinados por governos estaduais ou 

municipais. Nos primeiro grupo, estão incluídos os preços de serviços 

telefônicos, derivados de petróleo (gasolina, gás de cozinha, óleo para 

motores), eletricidade e planos de saúde. Os preços controlados por governos 

subnacionais incluem a taxa de água e esgoto, o IPVA, o IPTU e a maioria das 

tarifas de transporte público, como ônibus municipais e serviços ferroviários. 

Para 2013, a projeção dos economistas dos bancos para os preços 

administrados foi mantida em 1,80%. Para 2014 a estimativa do mercado 

financeiro, foi mantida em 4,20%. 
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4) Assuntos Gerais:   

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

16 de setembro de 2013, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessora Especial                                                  

 

 

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

 Rosangela Pereira de Lima                          Mariana Machado de Azevedo                    

 Diretora de Contabilidade                              Economista 

http://www.creditoemercado.com.br/consultoria-em-investimentos/wp-content/uploads/2013/09/Focus-1.jpg
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-----------------------------------------------------             

Roberto Franco Pereira                                  

Atuário - Secretário                                           

 

 

 

Anexo: 

 

 Extrato consolidado Gradual – PIATÃ – agosto/13 

 Extrato fundo de investimento – Caixa FI Brasil IMA-B – agosto/13 

 Extrato Fundo de Investimento – FIC NOVO BRASIL IMA-B – agosto/13 

 Relatório mensal agosto/2013 – Fundação Dom Pedrito 


