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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 22/2014 

 

Data: 27/11/2014 

 

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, Débora Ribeiro Duarte Arditti – Diretora do Departamento 

de Pessoal, Wagner de Jesus Soares – Diretor Jurídico e Roberto Franco 

Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia vinte e sete de novembro 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)Análise de Rentabilidade 

Dando início aos trabalhos, a Sra. Mariana Azevedo apresenta os 

demonstrativos de rentabilidade dos 4 (quatro) papéis operados pelo IPMDC no 

mês de outubro de 2014, quais sejam:  

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

Econômica Federal – CEF. Em 31/10/2014, alcançou o montante de R$ 
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623.535,71. No mês, a rentabilidade foi positiva em 2,1138%; e no ano, positiva 

em 14,1471%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

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

31/10/2014, alcançou o montante de R$ 3.079.797,49. No mês, a rentabilidade 

apresentou-se positiva em 2,0494%; e no ano, positiva em 14,1673%, segundo 

demonstrativo apensado a presente ATA. 

c) PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual 

Investimentos. Em 31/10/2014, alcançou o montante de R$ 22.636.031,65. No 

mês, a rentabilidade foi positiva em 0,52%, e no ano, alcançou uma 

rentabilidade de 7,96%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

d) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Em 

31/10/2014, alcançou o montante de R$ 1.548.907,88. No mês, a rentabilidade 

foi positiva em 0,8946%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 10,1294%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA.  

Em relação ao fundo BB Previdenciário IDKA2, ao recebermos o extrato 

mensal, foi verificado que havia ocorrido um resgate no valor de R$ 2.834,10 

(equivalente a 1947,569138 cotas), no dia 20/10/2014. Ao entrarmos em 

contato com a instituição financeira, fomos informados de que tal resgate se 

deu em virtude de um Bloqueio Judicial, autorizado pela juíza Natacha 

Nascimento Gomes Tostes, referente ao Processo Judicial nº 0086295-

21.2013.8.19.0021l, em favor de Norma Machado da Silva. 

Considerando que tal valor trata-se de recurso do fundo previdenciário desta 

Autarquia, constituído para pagamento de benefícios futuros, cujas normas de 

aplicação e resgate são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e 

Ministério da Previdência Social, encaminharemos ao Departamento Jurídico 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

3 

 
 
 

do IPMDC todos os documentos comprobatórios de tal resgate para que o 

mesmo tome as medidas legais necessárias. 

 

Rentabilidades (em %) 

Fundos de Investimentos Mês  Ano 12 Meses 

FIC NOVO BRASIL IMA-B 2,1138 14,1471 11,6013 

CAIXA FI BRASIL IMA-B 2,0494 14,1673 11,3968 

PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO 0,52 7,96 8,95 

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2 0,8946 10,1294 11,8968 

 

Cabe ressaltar que dos quatro fundos operados pelo IPMDC em outubro de 

2014, foram resgatados em sua totalidade no dia 03/11/2014 os valores 

contidos nos fundos: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA e CAIXA FI 

BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP, administrados pela Caixa Econômica 

Federal, e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Já o 

fundo PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual 

Investimentos continua fechado para resgates até 2022.  

2) Relatório Analítico dos Investimentos no Terceiro Trimestre 

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

Investimentos no 3º 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 

3º trimestre do ano de 2014. 
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De acordo com o relatório apresentado, o IPMDC, até o fechamento do 3º 

trimestre, possuía quatro fundos de investimentos: Caixa Brasil IMA-B Títulos 

Públicos FI Renda Fixa LP, BB Idka 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa 

Previdenciário, 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 quatro fundos 

divididos entre três instituições: Gradual CCTVM S.A (Piatã FI Renda Fixa 

Previdenciário Crédito Privado LP), BB Gestão de Recursos DTVM (BB Idka 2 

Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário) 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 

no 3º trimestre de 2014, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito 

Privado LP apresentou um retorno no 3º trimestre de R$ 332.533,52 e seu 

saldo em setembro de 2014 era de R$ 22.519.613,54; o fundo BB Idka 2 

Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário apresentou um retorno no 3º 

trimestre de R$ 24.201,89 e seu saldo em setembro de 2014 era de R$ 

1.538.002,52; o fundo Caixa Novo Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP apresentou 

um retorno no 3º trimestre de R$ 12.832,78 e seu saldo em setembro de 2014 

era de R$ 610.628,08 e o fundo Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda 

Fixa LP apresentou um retorno no 3º trimestre de R$ 67.914,31 e seu saldo em 

setembro de 2014 era de R$ 3.017.946,70. O retorno total dos quatro fundos foi 

de R$ 437.482,50 e seu saldo final em setembro de 2014 foi de R$ 

27.686.190,84. 

Em relação ao retorno percentual dos investimentos após as movimentações 

no 3º trimestre de 2014, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito 
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Privado LP apresentou um retorno acumulado no 3º trimestre de 2014 de 1,5%, 

o fundo BB Idka 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário apresentou um 

retorno acumulado no 3º trimestre de 2014 de 1,59%, o fundo Caixa Novo 

Brasil IMA-B FIC Renda Fixa LP apresentou um retorno acumulado no 3º 

trimestre de 2014 de 2,15% e o fundo Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI 

Renda Fixa LP apresentou um retorno acumulado no 3º trimestre de 2014 de 

2,30%. 

No 3º trimestre, após as movimentações na carteira, o retorno percentual 

acumulado dos investimentos ficou em 1,61%, enquanto a meta atuarial 

(INPC+6%a.a.) a ser atingida ficou em 2,35%. Dadas estas movimentações na 

carteira do IPMDC o % para atingimento da meta atuarial ficou em 68,24%. 

3)Mercados 

Em um período que os investidores deixaram os fundamentos macro 

econômicos de lado, os principais indicadores do mercado financeiro 

mantiveram-se pautados pela disputa eleitoral. As sucessivas pesquisas de 

intenção de votos para presidente refletiram a instabilidade do processo 

eleitoral. 

A tragédia que se abateu sobre o país, com o acidente aéreo que vitimou o 

candidato à presidência pelo PSB, Eduardo Campos, e logo depois com a 

confirmação da vice Marina Silva como postulante ao cargo, alterou de maneira 

inimaginável o cenário eleitoral no mês de agosto.  

O PSB com Eduardo Campos, que ocupava a 3ª posição atrás de Dilma e 

Aécio, saltou para a liderança na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 30/08, 

tendo na chapa presidencial Marina Silva e Beto Albuquerque.  
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E o mercado financeiro seguiu embalado com a escalada da candidata, como 

que sinalizando uma reprovação à atual política econômica. Com isso, os 

fundamentos pouco pesaram sobre os preços dos ativos. 

O mês de setembro foi marcado pela reviravolta eleitoral, sinalizada pelas 

pesquisas de intenção de votos divulgadas quase que diariamente. O humor 

dos agentes financeiros azedou e carregou os mercados ladeira abaixo. Os 

preços dos ativos reagiram negativamente a reação da candidata Dilma 

Roussef nas pesquisas de intenção de votos divulgadas pelos institutos. Ao 

final do mês, pesquisa da CNT/MDA mostrava que a candidata Dilma Rousseff 

assumiu a liderança com mais de 40% das intenções de voto, enquanto Marina 

Silva despencava para 25%, seguida por Aécio Neves com 20%. 

O segmento que mais sensibilizou essa mudança de humor do mercado foi a 

bolsa de valores. Após dois meses de altas sucessivas, o Ibovespa cedeu em 

setembro e encerrou o trimestre com ganhos de 1,78%. Destaque negativo 

para as ações das empresas estatais, especificamente Petrobras, Eletrobrás e 

Banco do Brasil, que têm um peso significativo no principal índice da bolsa 

paulista. 

Na contra mão da bolsa, o dólar registrou seu melhor trimestre do ano, com 

valorização de 11,28%, fechando setembro cotado a R$ 2,44. A moeda norte 

americana valorizou frente as moedas mundiais, sinalizando a retomada do 

crescimento da principal economia do planeta. 

No segmento de renda fixa, o CDI, principal benchmark do mercado, 

apresentou variação de 2,72% no trimestre. Como de hábito, a volatilidade se 

manteve presente. Títulos prefixados e indexados à inflação mostraram uma 

forte oscilação em suas taxas no período.  
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O IMA-Geral apresentou retorno de 2,19%. O grande destaque foi a 

performance do IMA-B, que reflete a carteira indexada ao IPCA, com retorno de 

2,26%. O IMB-B 5+, cuja carteira é composta pelos títulos indexados ao IPCA 

com prazo de vencimento superior a 5 anos, mostrou valorização de 2,42%.  

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

(IRF-M 1+) apresentou valorização de 1,64% no período. No geral, os pré-

fixados que refletem o desempenho do IRF-M renderam 1,98% no trimestre. A 

poupança fechou o trimestre com rendimento de 1,77%. 

4) Política de Investimentos 2015 

Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana, atendendo à Resolução do 

Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, 

apresenta aos membros do COMIN a proposta da Política de Investimentos do 

IPMDC para o exercício de 2015, lembrando que a mesma deverá ser 

aprovada pelo órgão superior competente, que no caso do IPMDC é 

representado pelo Conselho Deliberativo, e ser entregue no site do Ministério 

da Previdência Social - MPS até a data de 31 de dezembro de 2013.  

Continuando, fala que a elaboração da Política de Investimentos representa 

uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de 

decisão relativo aos investimentos dos RPPS’s, empregada como instrumento 

necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do 

equilíbrio econômico-financeiro. O objetivo da Política de Investimentos é 

estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos 

pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta 

atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, 

da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. 
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Ressalta ainda, que para cumprimento do objetivo específico e considerando 

as perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá a modalidade e 

os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada alocação dos 

ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, atendendo 

aos normativos da Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010. 

Após a sua explanação e após debaterem sobre o material apresentado, os 

membros do COMIN aprovaram por unanimidade a Política para 2015, 

devendo, por conseguinte, a mesma ser encaminhada ao Conselho 

Deliberativo para os devidos assentamentos. 

Mais uma vez, a economista informa que para que a Política seja enviada ao 

site do MPS através do sistema CADPREV, é necesário a data da aprovação 

pelo Conselho Deliberativo e que ocorra o reconhecimento em Ata. 

Vale lembrar que o Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) é um 

dos itens indispensáveis para que o Instituto renove junto ao MPS o Certificado 

de Regularidade Previdenciária (CRP). 

5) Considerações Gerais 

5.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 05 

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

 

 

 

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

Edna Raquel R. Santos Hogemann                Valcinea Correia de Silva                                 

Presidente                                                       Assessor Especial                                                  
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---------------------------------------------------              ------------------------------------------------ 

 Rosangela Pereira de Lima                  Débora Ribeiro Duarte Arditti 

 Diretora de Contabilidade        Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

 

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

Roberto Franco Pereira                                  Mariana Machado de Azevedo 

Tesoureiro       Economista  

 

 

 

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

Wagner de Jesus Soares 

Diretor Jurídico 

 

 

 

Anexos:  

 

 Extrato Piatã FI RF LP Prev Crédito Privado 

 Extrato FIC Novo Brasil IMA-B Renda Fixa LP 

 Extrato Caixa FI Brasil IMA-B Tit Publ RF LP 

 Extrato BB Previdenciário RF IDKA2 

 Relatório Analítico dos Investimentos no Terceiro Trimestre 

 Política de Investimentos 2015 


