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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 05/2015 

 

Data: 16/03/2015 

 

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 dezesseis de março 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, Mariana Azevedo, lembra que 

conforme conversado na última reunião, após análise minuciosa da lâmina do 

fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS 

PÚBLICOS, incluindo análise gráfica e considerando os demais papéis 

disponíveis no mercado, os membros do COMIN decidiram, por unanimidade, 

pela aplicação do valor de R$ 1.456.330,41 neste fundo. 

Ainda com a palavra, a economista frisa que naquela ocasião ficou responsável 

por enviar a lâmina do Fundo BB Previdenciário IDKA2 para que fosse 

analisada pela empresa de consultoria financeira Crédito e Mercado e que 
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após esta emitir o parecer favorável, o valor foi devidamente aplicado no dia 04 

de março de 2015. 

Segundo o parecer da empresa Crédito e Mercado, a política de investimentos 

elaborada para o exercício de 2015 permite a alocação de até 70% do 

patrimônio líquido do Instituto no Artigo 7°, Inciso I, Alínea B, da Resolução 

3.922/2010. 

Desde o início de Fevereiro, após análise do cenário econômico atual, a 

Crédito e Mercado, iniciou a recomendação de assumir um pouco mais de 

cautela na renda fixa, orientando o direcionamento de novos recursos para 

ativos de curto prazo. Dentro desta estratégia os ativos pré-fixados CDI e IRF-

M 1 e os ativos pós-fixados IMA-B 5 e IDKA 2A se apresentam como 

alternativas interessantes de investimento. 

Ainda segundo este relatório, o fundo em análise vem apresentando 

rentabilidade acima da meta atuarial nos últimos 12 meses e por possuir em 

sua carteira NTN-B com prazo médio de até 2 anos, o IDKA 2A, pode ser uma 

alternativa de diversificação seguindo esta linha de estratégia, porém de 

maneira mais arrojada em relação a índices pré-fixados. 

 

2) Pesquisa Focus 

Toda segunda-feira, o Banco Central (BC) divulga um relatório de mercado 

conhecido como Boletim Focus, trazendo as apostas de economistas para os 

principais indicadores econômicos do país. Mais de 100 instituições são 

ouvidas e, excluindo os valores extremos, o BC calcula uma mediana das 

perspectivas do crescimento da economia (medido pelo Produto Interno Bruto, 

o PIB), perspectivas para a inflação e a taxa de câmbio, entre outros. 
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Segundo esse Boletim, em relação à inflação, os economistas consultados pelo 

Banco Central subiram mais uma vez a previsão para 2015, de 7,77% na 

semana passada para 7,93% nesta semana. 

 As previsões dos analistas estão se afastando cada vez mais do limite máximo 

da meta do governo, que é de 4,5% ao ano, com tolerância de dois pontos 

percentuais para cima ou para baixo (ou seja, variando de 2,5% a 6,5%). 

De acordo com o último dado divulgado, a inflação oficial em fevereiro foi de 

1,22%, a maior para o mês desde 2003. Em 12 meses, os preços subiram 

7,7%. 

Para a cotação do dólar, os economistas preveem uma queda em relação ao 

patamar atual, a R$ 3,06.  

A projeção para a Selic, a taxa básica de juros, foi mantida inalterada em 13%. 

No início do mês, o Bacen subiu a taxa de 12,25% para 12,75%. 

Ainda sobre o Boletim Focus, divulgado hoje, mais uma vez apresentando forte 

piora, a produção industrial foi o estopim para uma nova correção para baixo 

das previsões do mercado para o Produto Interno Bruto de 2015.  

A perspectiva de retração para o País se aprofundou e passou de -0,66% para 

-0,78%. Há quatro semanas, a estimativa era de queda de 0,42%. Esta foi a 

décima-primeira revisão seguida para baixo desse indicador.  

Para 2016, a expectativa segue um pouco mais otimista, apesar de também ter 

sido diminuída. A previsão de alta de 1,40% foi substituída pela de 1,30%. A 

produção industrial continua como referência para a confecção das previsões 

para o PIB em 2015 e 2016.  
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A mediana das estimativas do mercado para o setor manufatureiro revela uma 

expectativa de queda de 2,19% para este ano, bem maior do que a previsão de 

baixa de 1,38% vista na semana passada e de queda de 0,43% de quatro 

semanas atrás.  

Para 2016, as apostas de expansão para a indústria foram diminuídas para 

1,68% ante previsão anterior de 2,40%. Mesmo assim, a mediana está mais 

baixa do que a vista há quatro edições da pesquisa Focus: 2,45%. 

Os economistas, no entanto, não alteraram suas estimativas, para este ano, 

para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o 

PIB. A mediana das previsões ficou estável em 38,00% - mesmo porcentual de 

quatro semanas atrás.  

No caso de 2016, as expectativas foram reduzidas de 39,15% para 38,90% de 

uma semana para outra - um mês atrás estava em 38,55%. 

 

3) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, em fevereiro, os resultados dos índices de renda 

fixa não refletiram a piora da percepção dos investidores quanto ao cenário 

econômico, decorrente das incertezas em relação à recuperação das contas 

públicas e da trajetória da inflação. O IRF-1+ (prefixados acima de um ano) e 

IMA-B 5+ (indexados ao IPCA acima de cinco anos), índices de maior duration 

e mais sensíveis às variações das expectativas de mudanças nos juros, vinham 

registrando resultados negativos até 26/2 (-0,67% e -1,87%, respectivamente). 

Porém, a repercussão favorável do superávit fiscal de janeiro, anunciado em 

27/2, foi suficiente para que os ajustes nos preços dos títulos revertessem a 

trajetória de queda dos índices garantindo retornos positivos no mês de 0,04% 

para o IRF-M1+ e de 0,17% para o IMA-B 5+. 
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Desta forma, o IMA-Geral apresentou rentabilidade mensal de 0,46%, 

acumulando retorno de 2,61% no ano. A maior rentabilidade entre os sub-

índices foi a do IMA-B 5 (Carteira de NTN-B até cinco anos), que registrou 

rendimento de 1,22% no mês. Ao contrário dos sub-índices mais longos, este 

apresentou trajetória positiva em todo o período, indicando que os prêmios dos 

vencimentos intermediários podem estar mais atraentes para os investidores.  

No leilão de 24/2, a taxa média de colocação da NTN-B com vencimento em 

15/5/19 foi de 6,22% contra 6,02% na oferta realizada em 10/2. Nas operações 

do mercado secundário de NTN-Bs, o volume médio de negócios em fevereiro 

foi de R$ 3,8 bilhões, um crescimento de 30% em relação ao mês anterior. 

Assim como ocorreu em janeiro, o vencimento mais negociado foi o da NTN-B 

15/8/16, que correspondeu a 20% do giro de indexados ao IPCA no período. 

Ainda segundo o Boletim, em fevereiro, a desvalorização do Real de 8,11% 

refletiu a conjugação do processo de apreciação do dólar no mercado 

internacional com as incertezas dos investidores domésticos quanto ao cenário 

econômico. Esse movimento levou a taxa de câmbio a R$ 2,8782 no final do 

mês. No período, o segmento cambial financeiro registrou saída líquida de US$ 

1,7 bilhão, mas ainda acumula um superávit cambial de US$ 2,4 bilhões no 

ano.  

 

4) Considerações Gerais 

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

de março de 2015, às 10 horas. Nada mais. 
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---------------------------------------------------                ------------------------------------------------- 

Wagner de Jesus Soares                   Roberto Franco Pereira                                 

Presidente                                          Tesoureiro                                                  

 

 

 

 

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

 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 

 Análise Crédito e Mercado – BB IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 

PREVIDENCIÁRIO 


