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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 03/2015 

 

Data: 12/02/2015 

 

Participantes Efetivos: Wagner de Jesus Soares – Presidente, Mariana 

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

de Contabilidade, Débora Ribeiro Duarte Arditti – Diretora do Departamento 

de Pessoal e Roberto Franco Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia doze de fevereiro de dois mil e quinze, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

 

1) Aplicação do valor oriundo do Fundo Piatã 

Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo, relembra que 

conforme conversado nas últimas reuniões do COMIN, foi aprovado na 

Assembléia Geral de Cotistas do Fundo Piatã, ocorrida no dia 07 de janeiro de 

2015, pela maioria dos cotistas a proposta de homologação pelos credores da 

Recuperação Judicial da Comercial e Industrial Lucchesi LTDA, quanto a venda 

do imóvel objeto de garantia dos ativos financeiros do Fundo de emissão da 

Lucchesi. 

Ainda com a palavra, relata que segundo o acordo firmado pelo advogado do 

Fundo, a venda do Imóvel foi condicionada pelo Exmo. Juiz responsável pela 
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recuperação Judicial ao depósito do sinal de 20% pelo comprador, e 

posteriormente dos 80% restantes do preço de aquisição pagos à vista, via 

TED, até a data limite de 10/02/2015, com expressa isenção de qualquer 

responsabilidade tributária, previdenciária, civil ou trabalhista para o Fundo. 

Continuando, a economista ressalta que o acordo com a Lucchesi, após 

aprovado pela maioria dos cotistas, foi honrado e no dia 27 de janeiro de 

janeiro de 2015 foi depositado na conta do IPMDC, via TED, o valor de 

R$1.456.330,41 referentes a sua proporcionalidade nas cotas do Fundo Piatã 

advindos do sucesso na  renegociação com a Comercial e Industrial Lucchesi 

LTDA. 

Pedindo a palavra, o tesoureiro e atuário, Sr. Roberto Franco, acrescentou a 

importância do reinvestimento deste valor e destacou ainda a dificuldade do 

mercado de obter rentabilidade compatível com o mínimo atuarial, qual seja, 

juros de 6% a.a., mais inflação pelo IPCA. 

Neste sentido, a economista frisa que as instituições financeiras que estão 

credenciadas junto ao IPMDC para receber investimentos são: o Banco do 

Brasil S/A, a Caixa Econômica Federal e Banco Ourinvest e que atualmente a 

carteira de investimentos do IPMDC é composta apenas pelo Fundo Piatã FI 

Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado LP. 

Continuando, apresenta a lâmina do Fundo de Investimentos BB 

PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS, administrado 

pelo Banco do Brasil, para apreciação e discussão pelos membros do COMIN, 

como uma opção de investimento com possibilidade de maior retorno e que se 

alia a estratégia de diversificação da carteira de investimentos do IPMDC. Por 

fim, os representantes do COMIN ficaram de analisar a lâmina do Fundo e 

realizar a votação na próxima reunião.  
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2) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, em janeiro, os índices de renda fixa apresentaram 

recuperação após o resultado negativo registrado em dezembro. O IMA-Geral 

registrou variação de 2,14%, contra queda de 0,57% no mês anterior. A 

despeito da piora das expectativas dos investidores em relação à inflação e 

crescimento da atividade econômica para o curto e médio prazo, o ritmo mais 

moderado de desvalorização do Real, que registrou queda de 0,23% em 

relação do dólar no período, contribuiu para a melhora no preço dos ativos em 

janeiro.  

Entre as variações positivas de todos os subíndices, as mais significativas 

foram os das carteiras de maior duration. O IRF-M1+, prefixados acima de um 

ano, apresentou variação de 2,19 % no período, enquanto o IMA-B 5 +, 

indexados ao IPCA acima de cinco anos, registrou uma elevação de 3,71%. É 

possível que a valorização das NTN-Bs também seja efeito da entrada em 

vigor, em janeiro, da nova regra de precificação do passivo dos fundos de 

pensão que vincula a meta atuarial das carteiras à uma taxa baseada no 

retorno dos últimos três anos da NTN-Bs (Res. CNPC nº 15, de 24/11/14), o 

que, a princípio, pode ter induzido a um aumento na demanda por esses títulos. 

Nas operações do mercado secundário de NTN-Bs, o volume médio de 

negócios em janeiro foi de R$ 2,9 bilhões, um crescimento mensal de 22% em 

relação a dezembro. O vencimento mais negociado foi a NTN-B 15/8/16 que 

correspondeu a 19% do giro de indexados ao IPCA no período.  

Ainda segundo o Boletim, em janeiro, o segmento cambial financeiro registrou 

saldo líquido de US$ 4,1 bilhões. Com esse resultado, reverteu-se a trajetória 

de déficit ocorrida no último bimestre de 2014, que totalizou uma saída líquida 

de US$ 16,7 bilhões. A entrada de recursos externos influenciou a trajetória da 
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taxa de câmbio em janeiro, reduzindo a desvalorização do Real para 0,23%, 

contra 3,75% em dezembro.  

 

3) Fundos de Investimentos 

Após acumular ingresso de recursos ao longo do mês, a captação líquida da 

indústria em janeiro ficou próxima de zero (R$ 22,5 milhões) em função do 

resgate líquido de R$ 14,2 bilhões ocorrido no dia 30/1.O resultado, no entanto, 

foi superior ao de janeiro de 2014, quando houve resgate líquido de R$ 8,5 

bilhões.  

Apesar da saída líquida de R$ 5,2 bilhões no último dia útil, a categoria Curto 

Prazo foi a de maior captação líquida no mês (R$ 9 bilhões), patamar 

semelhante ao de janeiro de 2014, período no qual, em função da arrecadação 

de impostos, sazonalmente o Poder Público apresenta um aumento no volume 

de suas aplicações nessa categoria. 

Mesmo com resgates superiores a R$ 6 bilhões, também no dia 30/1, as 

categorias Referenciado DI e Renda Fixa fecharam o mês com saldo positivo, 

ao contrário de janeiro de 2014, quando houve resgate líquido de R$ 7,9 

bilhões, o que reflete, em alguma medida, uma mudança no comportamento 

dos investidores.  

No entanto, os resgates líquidos registrados pelas categorias Multimercados e 

FIDC, de R$ 8,4 bilhões e R$ 4,4 bilhões, respectivamente, concentrados em 

fundos pertencentes a clientes Private e Corporate, praticamente anularam a 

captação líquida em janeiro. 

Somente no dia 30/1, a categoria FIDC registrou resgate líquido de R$ 2,7 

bilhões. Influenciado pela recuperação dos índices de renda fixa, refletida na 
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alta de 2,14% do IMA-Geral, os fundos Renda Fixa Índices apresentaram a 

maior rentabilidade da indústria em janeiro (1,97%).  

Destaque, ainda, para a alta de 1,78% do tipo Multimercados Macro, que 

também acumula a maior valorização da categoria em 36 meses (39,6%). Já os 

fundos de ações apresentaram rentabilidades negativas, refletindo a queda de 

6,2% do Ibovespa no mês. 

Apesar do cenário desfavorável no mercado de renda variável, os Fundos de 

Investimento em Participações (FIPs) vêm registrando um crescimento quase 

contínuo desde 2012, ano seguinte ao do lançamento do Código 

ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores  

Práticas para o Mercado de FIP e FIEE que, entre outras disposições, prevê o 

registro na ABVCAP/ANBIMA desses fundos administrados por seus filiados ou 

aderentes ao Código.  

Em janeiro, os FIPs registraram a trigésima captação líquida mensal positiva 

(R$ 2,1 bilhões), com seu Patrimônio Líquido alcançando R$ 153,3 bilhões, um 

crescimento de 113% desde janeiro de 2012.  

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 27 

de fevereiro de 2015, às 10 horas. Nada mais. 

 

 

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

Wagner de Jesus Soares                   Roberto Franco Pereira                                 

Presidente                                          Tesoureiro                                                  
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---------------------------------------------------              ------------------------------------------------ 

 Rosangela Pereira de Lima                  Débora Ribeiro Duarte Arditti 

 Diretora de Contabilidade        Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

 

 

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

Mariana Machado de Azevedo                                   

Economista         

 

 

 

Anexos:  

 

 Boletim Anbima – Fevereiro 2015 

 Lâmina do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS 

PÚBLICOS 


