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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 12/2015 

 

Data: 20/07/2015 

 

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, Diego Lafaiete Courty Leite – Secretário e Roberto Franco 

Pereira – Tesoureiro. 

Às quinze horas do dia vinte de julho 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) Reunião com Caixa Econômica Federal 

Dando início aos trabalhos, o presidente do IPMDC, Dr. Wagner Soares, 

apresenta aos membros do COMIN os representantes da CEF, os Srs. José 

Mori, Mario Erbolato e Fábio Marinho. 

Com a palavra, o Sr. Mário Erbolato, apresentou-se como gerente executivo 

RPPS e informou que é o responsável direto pelo Boletim RPPS Caixa, 

informativo mensal enviado aos RPPS`s que traz informações do tipo: resenha 

macroeconômica, comentários do Gestor, entendendo o mercado, bem como o 

portfólio de Fundos. 
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Ainda com a palavra, informou que a CEF hoje faz a gestão de fundos de 40% 

do mercado RPPS e fez uma breve explanação sobre o cenário econômico 

atual com projeções da inflação e da taxa SELIC para o final de 2015 e início 

de 2016 segundo a CEF. 

Finalizando, apresentou como oportunidade de investimento um fundo de 

vértice único com vencimento para agosto de 2016, que está enquadrado no 

Art. 7 que paga cupons semestrais 

 

2)Análise de Rentabilidade 

Ainda com a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo apresenta aos 

membros do COMIN os demonstrativos de rentabilidade dos 2 (dois) papéis 

operados pelo IPMDC no mês de junho de 2015, quais sejam:  

a) PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual 

Investimentos. Em 30/06/2015, alcançou o montante de R$ 22.394.947,08. No 

mês, a rentabilidade foi positiva em 0,41%, e no ano, alcançou uma 

rentabilidade de 4,02%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

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

30/06/2015, alcançou o montante de R$ 3.735.491,28. No mês, a rentabilidade 

foi positiva em 0,8423%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 7,2587%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

 

 

3) Pesquisa Focus 
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Depois dos resultados surpreendentes do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) de maio e do IPCA-15 de junho, ambos acima das 

estimativas, analistas consultados pelo BC para o Relatório de Mercado Focus 

elevaram mais uma vez suas previsões para o índice. 

A Focus do Banco Central apontou uma projeção mediana de IPCA para 2015 

de 8,97%, contra 8,79% na semana anterior. Há um mês, essa projeção estava 

em 8,37%. Para 2016, a expectativa de inflação está em 5,50%, essa mediana 

das projeções para o IPCA se mantém inalterada há cinco semanas 

consecutivas. 

As expectativas para a inflação suavizada 12 meses à frente também foram 

ampliadas e passaram de 6,10% para 6,13%. Há quatro semanas, estavam em 

6,02%. 

Apenas no Top 5, que é o grupo dos economistas que mais acertam as 

estimativas, houve refresco nas projeções para a inflação. 

Para este ano, a mediana das estimativas de 8,90% foi substituída pela de 

8,83%. Está ainda, entretanto, maior do que a taxa aguardada há um mês, de 

8,75%. 

A previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2015 piorou novamente, indo 

de queda de 1,35% na semana passada para retração de 1,45% nesta 

semana. A projeção de crescimento para 2016 recuou para 0,70%. 

A Selic (fim de período) projetada para 2015 subiu para 14,25% aa. Para 2016, 

a projeção para os juros permaneceu em 12,00% aa.  

A taxa de câmbio (fim de período) projetada para 2015 permaneceu em 

R$/US$ 3,20. O câmbio projetado para 2016 subiu para R$/US$ 3,40. 

http://www.exame.com.br/topicos/banco-central
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O mercado financeiro promoveu algumas mudanças nas estimativas para o 

superávit da balança comercial em 2015 e 2016. A mediana das previsões para 

este ano subiu de US$ 3,00 bilhões, onde já estava há quatro semanas, para 

US$ 3,10 bilhões. Para 2016, o ponto central da pesquisa foi ampliado de US$ 

10,35 bilhões para US$ 11,00 bilhões de uma semana para outra. 

 

No caso das previsões para a conta corrente, o mercado financeiro ampliou a 

expectativa de um déficit de US$ 84,00 bilhões para US$ 84,50 bilhões. Quatro 

semanas atrás, a projeção era de déficit de US$ 83,80 bilhões. Já para 2016, a 

perspectiva de saldo negativo foi diminuída de US$ 76,35 bilhões para US$ 

76,00 bilhões, mesmo nível visto há um mês.  

 

Os analistas consultados estimam que o ingresso de investimentos para o setor 

produtivo será insuficiente para cobrir esse resultado deficitário em 2015 e 

também no ano que vem. De qualquer forma, até a expectativa mais otimista 

com a atratividade do Brasil em captar recursos que vinha sendo verificada se 

esgotou. Essa melhora, dizem participantes, podia ser atribuída 

fundamentalmente à mudança de metodologia da nota do setor externo. 

 

A mediana das previsões para o novo Investimento Direto no País (IDP) 

passou de US$ 67,00 bilhões para US$ 66,50 bilhões em 2015, US$ 1 bilhão a 

mais do que o previsto há um mês. Para 2016, permaneceu em US$ 65 

bilhões. 

O relatório do BC revelou mais uma vez pessimismo generalizado em relação à 

inflação. O IGP-DI de 2015, por exemplo, deve encerrar em 7,31%, e não mais 

em 7,08%, como os analistas aguardavam na semana passada ou em 7,03%. 

 

Da mesma forma, houve incremento das previsões para o IGP-M deste ano, de 

6,94% para 7,00% ante projeção de quatro semanas atrás de 6,97%. Para 
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2016, a perspectiva de alta de 5,50% segue pela 46ª semana consecutiva tanto 

para o IGP-M quanto para o IGP-DI. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 06 

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

 

 

______________________________ 

Wagner de Jesus Soares 

Presidente 

 

 

______________________________ 

Roberto Franco Pereira 

Tesoureiro 

 

 

______________________________ 

Rosangela Pereira de Lima 

Diretora de Contabilidade 

______________________________ 

Débora Ribeiro Duarte Arditti 

Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

______________________________ 

Diego Lafaiete Courty Leite 

Secretário 

 

 

______________________________ 

Mariana Machado de Azevedo 

Economista

 

 

 

 

Anexos:  
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 Extrato Piatã – Maio/2015 

 Extrato BB Previd. RF IDKA 2 – Maio/2015 

 Relatório de Mercado Focus 


