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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 14/2015 

 

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 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  a 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 aos membros do COMIN como oportunidade de 

investimento um fundo de vértice único com vencimento para agosto de 2016,  

aplicação mínima de R$300.000,00, que está enquadrado no Art. 7, I, alínea b, 

com cupons semestrais e rendimentos que superam a meta atuarial, pagando 

IPCA + 7%. 

 

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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Segundo a Pesquisa Focus, do Banco Central, que reúne estimativas de mais 

de cem instituições financeiras, divulgado nesta segunda-feira, as estimativas 

dos economistas sofreram uma nova piora. A estimativa para a inflação teve 

pela 14ª semana seguida previsão de alta: passou de 9,12% para 9,15%. 

Para o final de 2016, a pesquisa apontou ligeiro ajuste para baixo na alta do 

IPCA (o índice oficial de inflação), a 5,4%, contra 5,44% antes. 

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

patamar desde 2003, quando ficou em 9,3%. A expectativa do governo para a 

inflação deste ano, divulgada no decreto de programação financeira em maio, 

está em 8,26%. 

Segundo economistas, a alta do dólar e dos preços administrados como 

telefonia, água, energia, combustíveis e tarifas de ônibus, entre outros, 

pressiona os preços em 2015. Além disso, a inflação de serviços, impulsionada 

pelos ganhos reais de salários, segue elevada. 

Pelo sistema que vigora no Brasil, a meta central para 2015 e 2016 é de 4,5%, 

mas, com o intervalo de tolerância existente, o IPCA pode oscilar entre 2,5% e 

6,5%, sem que a meta seja formalmente descumprida. Com isso, a inflação 

deverá superar o teto do sistema de metas em 2015, algo que não acontece 

desde 2003. 

O fim de 2016 é o foco da autoridade monetária neste momento, já que 

promete entregar a inflação no centro da meta daqui a pouco mais de um ano. 

O resultado da Focus de hoje, portanto, vai em linha com o trabalho do BC nos 

últimos meses. Pelos cálculos da instituição revelados no Relatório Trimestral 

de Inflação (RTI), o IPCA ficará em 4,8% em 2016 no cenário de referência e 

em 5,1% no de mercado. A luta do BC no momento é tentar convencer o 

mercado de que chegará ao centro da meta em 2016. 
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Já a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB), depois de uma semana de 

"trégua", voltou a recuar. Os analistas agora estimam que a economia sofra 

uma contração de 1,7% neste ano, o que agrava ligeiramente as projeções que 

os analistas manejavam até semana passada, que apontavam para uma 

contração de 1,5% na semana anterior contra 1,2% esperados pelo governo. 

Se confirmado o resultado de queda de 1,7% no PIB, será o pior resultado em 

25 anos, ou seja, desde 1990  – quando foi registrada uma queda de 4,35% - o 

que revela a dimensão das dificuldades do país, que nos últimos quatro anos 

combinou baixas taxas de crescimento com crescentes índices de inflação. 

Para 2016, a estimativa para o PIB também ficou menor: caiu de 0,5% para 

0,33%. 

Para fazer frente a essa delicada situação, o governo pôs em prática um 

severo plano de ajuste fiscal, que incluiu um forte corte do gasto público 

previsto para este ano e diversas medidas para aumentar a arrecadação. 

A austeridade imposta pelo governo de Dilma Rousseff se traduziu até agora 

em um maior esfriamento da atividade econômica e em um firme aumento da 

taxa de desemprego, que chegou em maio a 6,7%, contra 4,8% no final de 

2014. 

De acordo a um relatório divulgado na sexta-feira passada pelo Banco Central, 

durante os primeiros cinco meses deste ano a atividade econômica no país 

contraiu 2,64%. 

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 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/economia-brasileira-recua-02-no-1-trimestre-de-2015-diz-ibge.html
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2015, puxada pelo desempenho negativo do setor de serviços e da indústria, 

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

Na semana passada, o IBC-Br, calculado pelo Banco Central e considerado 

uma "prévia" do PIB, mostrou que a economia ficou praticamente estagnada 

em maio, depois de uma queda de 0,88% no mês anterior, sugerindo que a 

economia pode ter entrado em recessão técnica – quando o PIB acumula dois 

trimestres seguidos de resultado negativo. 

Em relação ao juros, a estimativa para o fim deste ano ficou estável pela 

terceira semana, em 14,5%. Isso quer dizer que os analistas estão prevendo 

uma nova alta da taxa Selic no decorrer de 2015, que hoje está em 13,75%. 

Para o fim de 2016, a estimativa recuou de 12,25% para 12% ao ano. 

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter 

pressões inflacionárias. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, a 

instituição tem de calibrar os juros para atingir objetivos pré-determinados. As 

taxas mais altas tendem a reduzir o consumo e o crédito, o que pode contribuir 

para o controle dos preços. 

O Relatório de Mercado Focus, não apresentou qualquer mudança para a 

trajetória do dólar neste e no próximo ano. A projeção do mercado financeiro 

para a taxa de câmbio no fim de 2015 ficou estável em R$ 3,23 por dólar. Há 

quatro semanas, o ponto central da pesquisa estava em R$ 3,20. Para o 

próximo ano, a mediana permaneceu em R$ 3,40 - mesmo patamar também 

verificado há um mês. 

Com isso, a cotação média ao longo dos anos também não sofreu alterações: 

para 2015, a mediana foi mantida em R$ 3,09, mesmo nível de quatro semanas 

atrás, e, para 2016, seguiu em R$ 3,30 pela quarta vez consecutiva. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/previa-do-pib-mostra-economia-estagnada-em-maio.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07/previa-do-pib-mostra-economia-estagnada-em-maio.html
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Com a mudança do cenário econômico doméstico, os dados do setor externo 

continuam a mostrar melhora. A projeção para o resultado da balança 

comercial em 2015 subiu de US$ 5,5 bilhões para US$ 6,4 bilhões de resultado 

positivo. Quatro edições antes, estava em US$ 3,10 bilhões. Para 2016, o 

ponto central da pesquisa foi ampliado de US$ 13 bilhões para US$ 14 bilhões 

de uma semana para outra - um mês antes estava em US$ 11 bilhões. 

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

reduziu a expectativa de um déficit de US$ 80,50 bilhões para US$ 80,00 

bilhões em 2015. Quatro semanas atrás, a projeção era de déficit de US$ 84,50 

bilhões. Já para 2016, a perspectiva de saldo negativo foi diminuída de US$ 73 

bilhões para US$ 70 bilhões; um mês antes estava em US$ 76 bilhões. 

 

Apesar disso, os analistas consultados semanalmente pelo BC 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. Nos últimos 

meses, segundo participantes, os analistas tentam reestimar as projeções 

levando em consideração a mudança de metodologia da nota do setor externo. 

Para este ano, a projeção de entrada de investimentos estrangeiros diretos no 

Brasil passou de US$ 66 bilhões para US$ 66,25 bilhões. Um mês antes, o 

ponto central da pesquisa estava em US$ 66,50 bilhões. Para 2016, a 

estimativa dos analistas para o aporte permaneceu em US$ 65 bilhões pela 

oitava semana. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 10 

de agosto de 2015, às 10 horas. Nada mais. 
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______________________________ 

Wagner de Jesus Soares 

Presidente 

 

 

______________________________ 

Roberto Franco Pereira 

Tesoureiro 

 

 

______________________________ 

Rosangela Pereira de Lima 

______________________________ 

Débora Ribeiro Duarte Arditti 

Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

______________________________ 

Mariana Machado de Azevedo 

Economista 

 

 

 

Diretora de Contabilidade 

 

 

 

Anexos:  

 

 Extrato Piatã – Junho/2015 

 Extrato BB Previd. RF IDKA 2 – Junho/2015 

 Relatório de Mercado Focus 

 Boletim RPPS Caixa – Junho/2015 


