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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 09/2014 

 

Data: 09/05/2014 

 

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 nove de maio 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) Credenciamento das Instituições Financeiras 

Dando início aos trabalhos, a Sra. Mariana Azevedo, frisa que conforme 

reunião do dia 15 de abril de 2014, no período estabelecido no Edital apenas o 

Banco do Brasil, na presença do Sr. Gilmar Lemos, havia apresentado os 

documentos exigidos. 

Ainda com a palavra, a economista, ressalta que após o prazo estabelecido no 

Edital de Credenciamento a Caixa Econômica Federal, na presença do Sr. 

Fábio Marinho, Gerente de Relacionamento, apresentou os documentos 

exigidos, os quais foram imediatamente examinados e após minuciosa análise 

constatou-se que estavam corretos.  
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Continuando, a Sra. Mariana, fala que segundo o Gerente da CEF, Sr. Fábio, 

os documentos não foram entregues no prazo devido a mudanças na gerência, 

além da demora na nomeação de um novo gerente. 

No momento foram apresentados pela economista os documentos fornecidos 

pela CEF aos membros do COMIN e após diversas análises os mesmos foram 

arquivados no processo nº 00067/2014, que trata do Processo Seletivo de 

Credenciamento das Instituições Financeiras. 

 

2) Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Trimestre de 2014 

Com a palavra, a economista, apresenta o Relatório Analítico dos 

Investimentos no 1º Trimestre de 2014 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 de investimentos pertencentes ao IPMDC no 

1º trimestre do ano de 2014. 

De acordo com o relatório apresentado, 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.  

Em relação à composição da carteira, todos os investimentos do IPMDC estão 

alocados em um único segmento, a renda fixa, estando 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). 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

3 

 
 
 

Em relação ao retorno financeiro dos investimentos após as movimentações de 

no 1º trimestre de 2014, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito 

Privado LP apresentou um retorno no 1º trimestre de R$ 752.819,35 e seu 

saldo em março de 2014 era de R$ 21.719.602,58; o fundo Caixa Novo Brasil 

IMA-B FIC Renda Fixa LP apresentou um retorno no 1º trimestre de R$ 

12.368,13 e seu saldo em março de 2014 era de R$ 558.624,02 e o fundo 

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

no 1º trimestre de R$ 65.164,36 e seu saldo em março de 2014 era de R$ 

2.762.781,78. O retorno total dos três fundo foi de R$ 830.351,84 e seu saldo 

final em março de 2014 foi de R$ 25.041.008,38. 

Em relação ao retorno percentual dos investimentos após as movimentações 

no 1º trimestre de 2014, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito 

Privado LP apresentou um retorno acumulado no 1º trimestre de 2014 de 

3,59%, o fundo Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP apresentou um 

retorno acumulado no 1º trimestre de 2014 de 2,26% e o fundo Caixa Brasil 

IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP apresentou um retorno acumulado no 

1º trimestre de 2014 de 2,42%. 

 

3) Mercados 

Segundo o relatório da Crédito e Mercado, os dois primeiros meses de 2014 

trouxeram certa frustração ao investidor. Entretanto o mês de março trouxe 

novo alento e abriu espaço para uma perspectiva favorável para os 

investimentos. O segmento que mais de beneficiou por esta percepção menor 

de risco foi à bolsa de valores, que registrou sua primeira alta após quatro 

meses seguidos de queda. Em março o índice da principal bolsa brasileira 

subiu 7,05% fechando o mês em 50.415 pontos. Desta forma, o retorno 

negativo no ano de 2014 recuou para 2,12%. 
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Na contra mão da bolsa, o dólar registrou sua segunda queda consecutiva, ao 

registrar queda de 3,24% em março, fechando em R$ 2,269. Em 2014, a divisa 

norte americana acumula queda de 3,73%. 

O mês de março foi marcado pela forte entrada de recursos estrangeiros no 

mercado brasileiro. Até o dia 27/03, o saldo líquido de recursos estrangeiros na 

BM&FBovespa era de R$ 2,2 bilhões. No ano, a atuação do investidor 

estrangeiro nas compra superaram as vendas em aproximadamente R$ 2,6 

bilhões. 

Ainda segundo o Relatório, outro assunto que dominou a roda de investidores 

no mês de março foi a corrida às eleições presidenciais. Se por um lado a 

confirmação do rebaixamento da nota de crédito brasileira fez pouco eco entre 

os investidores, a pesquisa CNI/Ibope mostrando queda na avaliação positiva 

da presidente Dilma Rousseff foi recebida com destaque pelo mercado 

financeiro. 

Para estes especialistas, no segmento de renda fixa, o CDI, principal 

benchmark do mercado, apresentou variação de 0,76% no mês, acumulando 

ganhos de 2,41% em 2014. Como de hábito, a volatilidade se manteve 

presente. Títulos prefixados e indexados à inflação com vencimento no curto 

prazo mostraram uma redução em suas taxa. Por sua vez as NTN-Bs com 

vencimentos a partir de 2019 apresentaram elevação. A NTN-B com 

vencimento em 2024, por exemplo, registrava taxa de 6,51% em 31/03. 

A poupança fechou março com rendimento de 0,53%, registrando retorno 

acumulado de 1,70% em 2014. 

O IMA-Geral apresentou retorno de 0,69% em março. No ano, acumula ganhos 

de 2,54%. O grande destaque foi a performance do IMA-B, que reflete a 

carteira indexada ao IPCA, com retorno de 0,90% (2,47% no ano) do IMA-B 5, 
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que registra o retorno médio de títulos de até cinco anos, e de 0,55% (2,11% 

no ano) do IMA-B 5+, carteira com títulos de prazo acima de cinco anos. 

Entre os papéis pré-fixados, a carteira com títulos com prazo de até um ano 

(IRF-M 1) variou 0,78% (2,25% no ano) enquanto a com títulos acima de um 

ano (IRF-M 1+) apresentou valorização de 0,53% (2,85% no ano). No geral, os 

pré-fixados renderam 0,62% no mês, acumulando ganhos de 2,63% em 2014. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 30 

de maio 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 
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Anexos:  

 

 Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Trimestre de 2014 


