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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 01/2014 

 

Data: 13/01/2014 

 

Participantes Efetivos: Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – 

Presidente, Valcinea Correia da Silva – Assessora Especial, Mariana 

Machado de Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Diretora 

de Contabilidade e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia treze de janeiro de dois mil e quatorze, 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 Azevedo relembra que conforme 

falado na última reunião do dia 20 de dezembro de 2013 foi efetuada uma 

transferência para a conta do IPMDC no valor de R$1.508.573,37 referentes à 

proporcionalidade das cotas pertencentes ao Instituto junto ao Fundo Piatã 

advindos do sucesso na renegociação com a GTEX da importância de 

aproximadamente R$13 milhões.  

Ainda com a palavra, a economista frisa a importância do reinvestimento deste 

valor e relembra que no último encontro do COMIN, apresentou uma breve 

análise de alguns segmentos em que este suposto valor poderia ser aplicado.  
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Com a palavra o Sr. Roberto Franco demonstrou a dificuldade do mercado em 

obter rentabilidade compatível com o mínimo atuarial, qual seja, juros de 6% ao 

ano, mais inflação pelo IPCA. A grande maioria das entidades de previdência, 

sejam as abertas, fechadas e Regimes Próprios não tem alcançado este 

patamar, dificultando a manutenção do equilíbrio técnico da instituição. A CEF 

e o BB avisaram que vão lançar um fundo que garanta esse mínimo, com prazo 

de liquidação em 5 (cinco) anos. Segundo seu entendimento, então,  tendo em 

vista o que se apresenta, o Tesoureiro sugere que apliquemos em algum 

investimento a curto prazo até que o fundo a ser lançado por aquelas entidades 

oficiais seja disponibilizado. Encerrando, o Sr. Tesoureiro sugere que com a 

nomeação dos conselhos, toda e qualquer de investimento/desinvestimento 

efetuada pelo IPMDC seja comunicada em suas reuniões extraordinárias, de 

forma a tornar todos os procedimentos operacionais de investimento mais 

transparente o possível. Submetida a a proposta a aprovação dos demais 

participantes da presente reunião, foi aprovada por unaniminidade. 

Mais uma vez, a Presidente, Dra. Raquel, ficou de reiterar o ofício 

encaminhado ao Prefeito pedindo a nomeação dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal do IPMDC com a maior urgência possível. 

2) Credenciamento das Instituições Financeiras 

Tomando a palavra, o tesoureiro, solicitou a Dra. Raquel autorização para 

abertura de um processo seletivo para Credenciamento de Entidades 

Financeiras para gestão de recursos previdenciários do IPMDC, obedecendo 

aos critérios do Conselho Monetário Nacional, através da Resolução nº3922 de 

25 de novembro de 2010, e do Ministério da Previdência Social, através das 

Portarias nº519/2011 e nº440/2013.   

Ainda com a palavra, o Sr. Roberto Franco deixa a cargo da Sra. Mariana 

Azevedo, a responsabilidade pela análise da minuta do Edital de 
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Credenciamento verificando se o mesmo encontra-se em consonância com os 

critérios acima citados e posterior apresentação do Edital aos membros do 

COMIN. 

3) Relatório de Investimentos de 2013 

No momento foi apresentado pela economista, o Relatório Analítico dos 

Investimentos no ano de 2013 elaborado pela empresa de prestação de 

serviços em consultoria financeira, Crédito & Mercado. 

O conteúdo deste relatório discorre sobre uma avaliação de desempenho, 

rentabilidade e riscos dos fundos pertencentes ao IPMDC no ano de 2013.  

De acordo com este relatório, o IPMDC possui três fundos de investimentos: 

Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP, Caixa Novo Brasil IMA-B 

FIC Renda Fixa LP e Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP.  

A composição da carteira do IPMDC está alocada em um único segmento, a 

renda fixa, sendo os três fundos divididos entre duas instituições: Gradual 

CCTVM S.A (Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP) e Caixa 

Econômica Federal (Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP e 

Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP). 

Em relação ao retorno financeiro dos investimentos após as movimentações de 

2013, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP 

apresentou um retorno no ano de R$ 623.783,95 e seu saldo em dezembro de 

2013 era de R$ 20.966.783,23; o fundo Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda 

Fixa LP apresentou um retorno negativo no ano de R$ 59.935,48 e seu saldo 

em dezembro de 2013 era de R$ 546.255,89 e o fundo Caixa Brasil IMA-B 

Títulos Públicos FI Renda Fixa LP apresentou um retorno negativo no ano de 

R$ 306.231,42 e seu saldo em dezembro de 2013 era de R$ 2.697.617,42. O 
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saldo total dos três fundo foi de R$ 257.617,05 e seu saldo final em dezembro 

de 2013 foi de R$ 23.953.039,49. 

Em relação ao retorno percentual dos investimentos após as movimentações 

de 2013, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP 

apresentou um retorno acumulado no ano de 3,07%, o fundo Caixa Novo Brasil 

IMA-B FIC Renda Fixa LP apresentou um retorno negativo no ano de 9,89% e 

o fundo Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP apresentou um 

retorno negativo no ano de 10,19%. 

4) Panorama do ano de 2013 

Segundo o relatório da Crédito e Mercado, iniciaremos a retrospectiva pelo 

cenário internacional, onde o fato que mexeu com os ânimos do mercado 

financeiro foi à expectativa quanto à redução ao estímulo da economia norte-

americana de US$ 85 milhões para US$ 75 milhões mensais por parte do Fed - 

Federal Reserve, o Banco Central dos EUA. A injeção de um valor menor 

poderia desestimular a economia norte-americana, o que acabaria por afetar 

vários países que mantêm negócios e relações político-econômicas com o 

país, fato que foi anunciado em 18/12/2013. 

Ante os resultados corporativos que vieram acima do esperado, a grande 

incógnita estava ligada a incerteza sobre o futuro da economia com a posse de 

Janet Yellen na presidência do Fed. Outro fato que influenciou a economia dos 

EUA foi à ameaça de uma guerra na Síria, o que obrigou a uma intervenção 

americana para tentar prevenir a utilização de armas químicas e o massacre de 

civis. 

Passando para a Europa, o BCE - Banco Central Europeu baixou a taxa de 

juros ao menor patamar de sua história, de 0,50% para 0,25% ao ano, ainda 
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que houvessem empecilhos políticos enfrentados por Itália e as eleições na 

Alemanha. 

No continente asiático, chamou à atenção a decisão sobre o afrouxamento da 

política monetária japonesa objetivando a estimular o crescimento econômico 

do país. Já a China, optou por manter sua alta taxa de crescimento- em torno 

de 7,5%, solidificando a percepção de que é um player de grande importância 

no mercado mundial. No final de 2013, aconteceu ainda a Convenção do 

Partido Comunista Chinês, que trouxe uma serie de projetos de reforma para 

2014. 

Em relação à renda variável, o desempenho negativo da Bolsa, se justifica por 

conta de alguns fatores, como por exemplo a forte desvalorização da moeda 

nacional frente ao dólar norte americano, a perda de credibilidade em relação 

ao desempenho da política fiscal e monetária pelos investidores brasileiros, 

motivado principalmente pelas intervenções em setores importantes da 

economia, como por exemplo, na Petrobrás e setor bancário. O grande 

destaque, negativo do ano, ficou por conta da derrocada das empresas de Eike 

Batista. Em conjunto com as empresas do grupo EBX, as ações da OGX 

recuaram fortemente, ao ponto de provocar perda patrimonial de cerca de 90% 

em pouco mais de um ano, um valor aproximadamente de US$ 29 bilhões. 

Com a queda no valor das ações da OGX o principal índice da bolsa brasileira 

foi afetado negativamente devido à quantidade negociada destes papéis. 

Ao longo do ano de 2013, destacaram-se fatos de extrema relevância ao 

desempenho do mercado. Como por exemplo, a negociação, no congresso 

norte-americano para fugir do Abismo Fiscal (conjunto de aumento de impostos 

e cortes de gastos automáticos), alterações no rumo da política monetária 

também, como citado acima, provocou forte variação no preço dos ativos 

(volatilidade) tanto no segmento de renda fixa como na renda variável ante 
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muita especulação de quando o Banco Central americano iniciaria a redução 

de estímulos através de recompras de títulos, até o prenúncio de uma guerra 

com o ataque de países desenvolvidos a Síria e a quase falência da economia. 

Internamente, além do cenário internacional mencionado acima, que 

provocaram forte instabilidade no mercado doméstico, não podemos esquecer 

as intervenções do Governo Federal junto a setores considerados chaves da 

economia, aumento de juros pelo Banco Central na tentativa de conter a 

inflação oficial, medida pelo IPCA, que se conservou em patamares elevados, 

além da perda de confiabilidade das políticas monetária e fiscal junto aos 

investidores estrangeiros, com esta última sendo arruinada ao longo do ano. 

Ademais, em um ano atípico como 2013, muitos investidores também 

acompanharam de perto diversas sessões no STF e no STJ envolvendo 

imbróglios de empresas relevantes no cenário nacional. 

5) Perspectiva para 2014 

Ainda segundo o Relatório da Crédito e Mercado, o ano de 2014 será 

especialmente favorável aos investimentos em renda fixa mais conservadores, 

precisamente por conta do cenário econômico incerto. 

A probabilidade de uma repetição do que foi o ano de 2013, ainda que em 

menor proporção, sugere cautela. 

Logo, destacam-se os investimentos em taxas de juros, tais como as LFT’s - 

Letras Financeiras do Tesouro, títulos atrelados à variação da taxa Selic, ou as 

LTN’s - Letras do Tesouro Nacional mais curtas. Com a Selic iniciando em 

10,00% ao ano, e com probabilidade de alcançar 10,50%, optar por aplicações 

atreladas a elas pode ser interessante para se proteger da inflação no curto 

prazo. 
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Na outra ponta, há os títulos que protegem o passivo dos Regimes Próprios de 

Previdência Social, e que pagam juros acima da variação do IPCA. Dentre eles, 

destacam-se as NTN-B’s, títulos emitidos pelo Tesouro Nacional com grandes 

volumes de negociações diárias. O IMA-B é o subsegmento do IMA que replica 

a variação desses títulos. Sua atratividade está no fato de proteger o dinheiro 

da corrosão inflacionária, e por estarem pagando juros acima dos 6,0% ao ano 

nos vencimentos mais longos. 

Entretanto, a aplicação requer certo cuidado. Caso a expectativa da taxa Selic 

futura seja de alta, esses títulos tendem a se ajustar ao novo cenário e perder 

valor. Por outro lado, com a Selic em queda, esses títulos se valorizam. 

O mercado de ações deve se confrontar com um ano também difícil em 2014, 

em função de fatores como o baixo crescimento econômico projetado para o 

Brasil, a retirada dos estímulos à economia norte-americana, a possível 

elevação da taxa de juros nos EUA e, para algumas empresas, a temida alta do 

dólar. 

O Relatório de Mercado divulgado semanalmente pelo Banco Central estima 

um crescimento da economia brasileira medido pelo PIB - Produto Interno 

Bruto de 2,30% em 2013 e de somente 2,00% em 2014. A projeção do 

crescimento econômico brasileiro vem sendo paulatinamente reduzida pelos 

analistas do mercado financeiro. 

Com elevação da inflação, a autoridade monetária iniciou em abril de 2013 o 

ciclo de aperto monetário com a elevação da taxa básica de juros, o que 

sacrifica ainda mais o já combalido crescimento da economia. 

O fraco crescimento econômico é o principal fator que impacta negativamente o 

desempenho da Bolsa de Valores, pois a performance das ações acaba sendo 

um reflexo dos maus resultados das empresas brasileiras. 
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Se somarmos a isso o fraco desempenho das contas públicas em 2013, que 

podem levar ao rebaixamento rating de crédito e consequente perda do grau de 

investimento em 2014, o que seria desastroso para a economia do Brasil. 

A recuperação da economia norte-americana deve dar inicio a retirada dos 

estímulos à economia, via redução do volume de recompra de títulos públicos e 

hipotecários pelo FED – Federal Reserve, que pode ter um efeito bom no longo 

prazo, entretanto o efeito imediato não deve ser nada positivo para a bolsa 

brasileira. 

Com menos dinheiro em circulação no mercado e uma provável elevação da 

taxa básica de juros nos EUA, o capital estrangeiro mais especulativo pode 

deixar o Brasil, o que comumente provoca quedas na Bolsa. 

O efeito da retirada dos estímulos e do crescimento norte-americano será uma 

valorização ainda maior da moeda norte-americana, o que deve prejudicar as 

empresas que dependem de importações, ou que têm grande parte da dívida 

atrelada ao dólar. 

Por sua vez, empresas exportadoras e com baixo endividamento na moeda 

norte-americana, devem se beneficiar dessa conjuntura. Com o dólar 

encerrando 2013 na casa de 2,357 reais, a projeção para o fim de 2014 já se 

aproxima do patamar de 2,50 reais. 

Somado a tudo isso, o mercado de renda variável deve sofrer com o sobe e 

desce radical em 2014, devido as eleições presidenciais. 

Mesmo assim, para quem desejar uma pequena exposição à Bolsa na carteira, 

a opção é procurar bons gestores de fundos não atrelados ao Ibovespa. 

Uma outra opção em um cenário volátil seriam os fundos multimercados de 

estratégia macro, que investem em diversas classes de ativos, tanto na renda 
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fixa quanto na variável, posicionando-se de forma a tirar proveito do cenário no 

curtíssimo prazo. 

6) Considerações Gerais 

6.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 28 

de janeiro de 2014, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                      Assessor Especial                                                  

 

 

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

 Rosangela Pereira de Lima                         Mariana Machado de Azevedo 

 Diretora de Contabilidade        Economista 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  

Tesoureiro 

 

 

Anexos:  

 

 Relatório Analítico dos Investimentos no ano 2013 – Crédito e Mercado 

 Extrato de Transferência Bancária – Fundo Piatã 


