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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 13/2015 

 

Data: 07/07/2015 

 

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 dez horas do dia sete 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) Renovação do CRP 

Dando início aos trabalhos, o presidente, Dr. Wagner Soares, informou aos 

membros do COMIN sobre a renovação, em 03/07/2015, do Certificado de 

Regularidade de Previdenciária (CRP), que estava vencido desde 09/06/2015. 

Segundo o presidente, a renovação do CRP é uma conquista importante não 

somente para o Instituto, mas para o Município, pois significa o reconhecimento 

da regularidade e seriedade da administração do RPPS.  
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Ainda com a palavra, destaca que isto foi resultado do trabalho em equipe dos 

servidores do IPMDC, que se esforçaram para realizar todas as atividades 

necessárias a obtenção deste Certificado. 

 

2) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, em junho, a divulgação do resultado do IPCA de 

maio, que ficou cerca de 20 pontos base acima do esperado pelo mercado, 

piorou o balanço de riscos inflacionários dos investidores e contribuiu para que 

o Banco Central sinalizasse a manutenção do ciclo de alta de juros. Além 

disso, houve a deterioração das expectativas quanto ao quadro fiscal, em 

função da queda relevante da arrecadação federal, que tornou menos factível 

alcançar a meta fiscal de 1,2% do PIB prevista para esse ano. Esse contexto 

favoreceu a adoção de estratégias conservadoras no mercado, o que se refletiu 

em maiores valorizações dos índices de menor duration.  

Desta forma, o destaque foi o IMA-S (carteira de LFTs) que variou 1,06% no 

mês. O IRF-M 1 (prefixados até um ano) e o IMA-B5 (indexados ao IPCA até 5 

anos) apresentaram variações de 0,93% e 0,85%, respectivamente. Na ponta 

inversa, o IRF-M1+ (prefixados acima de um ano) e o IMA-B 5+ (indexados ao 

IPCA acima de cinco anos) sofreram perdas no mês de 0,04% e 0,73%, 

respectivamente.  

Nas operações do mercado secundário com títulos prefixados, o volume médio 

de negócios foi de R$ 8,7 bilhões em junho, um crescimento mensal de 4% em 

relação a maio. O vencimento mais negociado foi a LTN 01/10/15, que 

correspondeu a 15% do giro de prefixados. O montante de negócios com NTN-

B foi de R$ 3,9 bilhões, o que representou uma redução mensal de 17,5% nas 
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operações. A maturidade mais líquida do segmento foi a NTN-B 15/5/19, 

respondendo por 25,3% do giro dos títulos indexados. 

 Ainda segundo o Boletim, em junho, o Real se valorizou 2,40%, o que 

corresponde a uma cotação de R$ 3,10 no final do período. Com uma trajetória 

volátil, a apreciação da moeda doméstica foi resultado da conjugação das 

emissões de empresas brasileiras no mercado externo e da indicação de 

continuidade da subida dos juros domésticos pelo BC na primeira quinzena.  

Nos últimos dias do mês, contudo, houve uma desvalorização do Real, 

decorrente da indefinição da situação da Grécia na zona do Euro e seus 

possíveis efeitos nos mercados emergentes. 

 

3) Pesquisa Focus 

Segundo a pesquisa semanal Focus, os economistas de instituições financeiras 

reduziram a projeção de alta do IPCA em 2016, depois de ter ficado inalterada 

por seis semanas seguidas, ao mesmo tempo em que passaram a ver que o 

Banco Central vai voltar a cortar a taxa básica de juros mais tarde do que o 

esperado antes. 

A estimativa do mercado para a inflação deste ano chegou a 9,04%, segundo 

pesquisa do Banco Central. Na semana anterior, a previsão era de que o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechasse o ano em 9%. Foi a 12ª 

semana seguida de alta nesse indicador. Para 2016, a estimativa do mercado 

para a inflação recuou para 5,45%. Para 2017, não houve mudanças na 

expectativa, de alta de 4,70%. 

Se confirmada a estimativa para o IPCA, a inflação de 2015 atingirá o maior 

patamar desde 2003, quando ficou em 9,3%. A expectativa oficial do governo 
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para a inflação deste ano, divulgada no decreto de programação financeira em 

maio, está em 8,26%. 

O BC vem reforçando que levará a inflação ao centro da meta no fim do 

próximo ano, de 4,5% pelo IPCA, e quer mantê-la assim para além disso. A 

meta de 2015 e 2016 é de 4,5%, com margem de dois pontos para mais ou 

menos. Para 2017, o centro do objetivo é o mesmo, mas com margem menor, 

de 1,5%. 

Com a nova alta, a estimativa do mercado se equipara à do próprio Banco 

Central que, na semana passada, admitiu que o IPCA deve ficar em 9% este 

ano, estourando a meta do governo, que é de até 6,5%.  Segundo o BC, a 

probabilidade de a inflação ficar acima do teto do sistema de metas, em 2015, 

é de cerca de 99%. 

A Pesquisa Focus mostrou ainda que, pela mediana, as expectativas para a 

Selic, hoje em 13,75% ao ano, para o final deste ano foram mantidas em 

14,50%. 

Para a política monetária, o cenário continua sendo de Selic com alta de 0,5% 

na reunião deste mês do Comitê de Política Monetária (Copom). Depois disso, 

eles continuaram vendo mais uma elevação de 0,25% em setembro. 

O Focus mostrou, por outro lado, que os especialistas deixaram de ver a 

primeira queda na taxa básica já em janeiro próximo, e agora veem o primeiro 

corte somente na reunião de abril do Copom, de 0,50%. Até o fim de 2016, a 

Selic cairia a 12,06%, patamar um pouco acima dos 12% calculados no 

levantamento anterior. 

Na semana passada, autoridades do BC fizeram algumas mudanças nos seus 

discursos para jogar para frente as perspectivas de cortes na taxa básica de 
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juros, ao mesmo tempo em que já testa o campo para começar a sinalizar o fim 

do atual e austero ciclo de aperto monetário, segundo especialistas. 

Embora o cenário seja de recuperação, para 2016, o mercado manteve sua 

previsão de alta do PIB em 0,5%. As projeções vinham caindo 

consistentemente mas, agora, interromperam três semanas de pioras, com os 

economistas mantendo a perspectiva de crescimento. O PIB é a soma de todos 

os bens e serviços feitos em território brasileiro, independentemente da 

nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da 

economia brasileira. 

No fim de maio, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou 

que a economia brasileira registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre de 

2015, puxada pelo desempenho negativo do setor de serviços e da indústria, 

bem como pelo recuo do consumo das famílias e dos investimentos. Neste 

início de ano, o que evitou um tombo ainda maior do PIB foi a agropecuária. 

Ainda segundo o relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para a taxa 

de câmbio no fim de 2015 subiu para R$ 3,22 por dólar. Para o término de 

2016, a previsão dos analistas para a taxa de câmbio avançou para R$ 3,40. 

A projeção para o resultado da balança comercial em 2015 subiu de US$ 4 

bilhões para US$ 5 bilhões de resultado positivo. Para 2016, a previsão de 

superávit avançou de US$ 12 bilhões para US$ 12,40 bilhões. 

A projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, para 

este ano, passou de US$ 65,7 bilhões para US$ 67 bilhões. Para 2016, a 

estimativa dos analistas para o aporte permaneceu em US$ 65 bilhões. 
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4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 20 

de julho de 2015, às 15 horas. Nada mais. 
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