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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 15/2015 

 

Data: 10/08/2015 

 

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 dez de agosto 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) Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2015 

Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo, apresenta o 

Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2015 elaborado pela 

empresa de prestação de serviços em consultoria financeira, Crédito & 

Mercado. 

O conteúdo deste relatório discorre sobre uma avaliação de desempenho, 

rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos pertencentes ao IPMDC no 

1º semestre do ano de 2015. 

De acordo com o relatório apresentado, o IPMDC, até o fechamento do 1º 

semestre, possuía dois fundos de investimentos: BB IDKA 2 Títulos Públicos FI 
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Renda Fixa Previdenciário e Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito 

Privado LP.  

Em relação à composição da carteira, todos os investimentos do IPMDC estão 

alocados em um único segmento, a renda fixa, estando os dois fundos 

divididos entre duas instituições: Gradual CCTVM S.A (Piatã FI Renda Fixa 

Previdenciário Crédito Privado LP) e BB Gestão de Recursos DTVM (BB Idka 2 

Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário). 

Em relação ao retorno financeiro dos investimentos após as movimentações de 

no 1º semestre de 2015, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito 

Privado LP apresentou um retorno no 1º semestre de R$ 920.841,99 e seu 

saldo em junho de 2015 era de R$ 22.394.947,08 e o fundo BB IDKA 2 Títulos 

Públicos FI Renda Fixa Previdenciário apresentou um retorno no 1º semestre 

de 2015 de R$ 139.160,87 e seu saldo em junho de 2015 era de R$ 

3.735.491,28. O retorno total dos dois fundos foi de R$ 1.060.002,86 e seu 

saldo final em junho de 2014 foi de R$ 26.130.438,36. 

Em relação ao retorno percentual dos investimentos após as movimentações 

no 1º semestre de 2015, o fundo Piatã FI Renda Fixa Previdenciário Crédito 

Privado LP apresentou um retorno acumulado no 1º semestre de 2015 de 4,35 

e o fundo BB IDKA 2 Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário apresentou 

um retorno acumulado no 1º semestre de 2015 de 3,87%. 

No 1º semestre, após as movimentações na carteira, o retorno percentual 

acumulado dos investimentos ficou em 4,40%, enquanto a meta atuarial 

(INPC+6%a.a.) a ser atingida ficou em 9,21%. Dadas estas movimentações na 

carteira do IPMDC o % para atingimento da meta atuarial ficou em 47,79%. 

2) Cenário Econômico 
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Segundo o relatório da Crédito e Mercado, no campo da economia, as 

dificuldades enfrentadas pela autoridade monetária em manter a inflação 

próximo da meta desestabilizaram os mercados. Nem os sucessivos aumentos 

da taxa básica de juros – SELIC – nas reuniões do COPOM, foram suficientes 

para acalmar os mercados. A SELIC terminou o ano de 2014 em 11,75%, e 

atingiu 13,75% na reunião de junho, com expectativa de novos aumentos no 

segundo semestre. O mercado aposta que a SELIC encerre o ano entre 

14,50% e 15,00%. 

O grande vilão da inflação no semestre foi o reajuste dos preços administrados, 

tais como o da energia elétrica (em meio ao uso da bandeira tarifária, 

repassando ao consumidor os custos mais altos de geração devido à falta de 

chuvas, e à entrada em vigor de revisões tarifárias extraordinárias) que 

acumulou alta de 42,03%. Em segundo lugar ficou a alimentação, com alta 

acumulada de 7,13%. Assim, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

acumulou alta de 6,17% no ano, o maior valor para o período desde 2003. 

Com isso, o Índice de Confiança do Consumidor – ICC – medido pela FGV 

atingiu o segundo menor nível da série histórica, iniciada em 2005, ao recuar 

1,4% em junho e atingir 83,9 pontos, o que dificulta a recuperação da 

economia. A inadimplência, tanto das empresas quanto dos cidadãos, segue 

acelerando. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro encolheu 1,1% nos três 

meses até maio em relação ao trimestre até fevereiro, na série com ajuste 

sazonal, conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas (Ibre/FGV), por meio do Monitor do PIB. Em 12 meses até maio, 

a renda gerada pela economia já recua 1,2%. 

No cenário externo, temos que a economia norte-americana se recupera num 

ritmo mais lento do que o esperado. Apesar de ter registrado contração no 

primeiro trimestre do ano, porém numa amplitude menor que a esperada, uma 

vez que enfrentou clima desfavorável, dólar forte, cortes de gastos no setor de 
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energia e paralisações nos portos da Costa Oeste do país. O Federal Reserve 

– FED – manteve durante o semestre o juro inalterado, próximo de zero, ao 

avaliar que a economia norte-americana ainda está em expansão moderada. E 

tem enfatizado que a política monetária somente mudará quando forem 

registrados novos progressos no mercado de trabalho, e quando a inflação 

anual mostrar possibilidades de alcançar números próximos a 2%. 

Na zona do euro, a fragilidade foi posta à prova no desenrolar da crise grega. 

Após diversas tentativas de acordo, a Grécia finalmente se rendeu as 

imposições dos credores e aceitou as rígidas condições para um novo pacote 

de ajuda financeira - o terceiro em cinco anos. De acordo com o documento, o 

programa de financiamento grego ficará entre € 82 e 86 bilhões. Em grave 

crise, a Grécia tem dívidas superiores a 150% de seu Produto Interno Bruto 

(PIB), que é a soma de tudo o que é produzido no país. A questão não está 

resolvida, visto que o Parlamento grego precisa aprovar o acordo. 

A instabilidade política, a incerteza quanto à execução do ajuste fiscal e o 

cenário externo formaram uma combinação explosiva que catapultou o dólar 

frente ao real. No ano, a divisa norte-americana já acumula uma valorização de 

16,81%, com uma volatilidade que dificulta a análise de investidores e 

economistas quanto aos rumos que o mercado de câmbio tomará. O país 

passa por um momento imponderável, no qual não se consegue mensurar qual 

o teto para a moeda norte-americana. Não é só um problema econômico que 

afeta a divisa, há um problema de confiança institucional que tem afetado o 

câmbio. 

Isto demonstra como foi difícil ganhar dinheiro com investimentos no período. 

Com a inflação tão alta, quase todos os investimentos obtiveram ganho real 

pífio. 
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Na renda fixa, o IRF-M, que mede a rentabilidade dos títulos públicos com juros 

pré-fixados, obteve uma rentabilidade acumulada de 5,18% no ano. A 

rentabilidade dos títulos públicos indexados à inflação (NTN-B) de  curto prazo 

(até 5 anos), medidos pelo IMA-B5, acumularam uma alta de 7,46% no ano. Já 

os de longo prazo, medidos pelo IMA-B5+, tiveram um rendimento de 9,03%% 

no ano. O IMA-Geral, que mede o desempenho de todos os títulos públicos que 

compõem o Índice de Mercado Anbima – IMA -, ponderado pelo volume 

negociado, rendeu 6,49% no ano. 

Na renda variável, o Ibovespa rendeu 6,15% no período. Os índices que 

medem o desempenho de determinados setores da economia tiveram um 

retorno melhor. O que mede o desempenho das empresas voltadas ao 

consumo (ICON) valorizou 6,51%, enquanto o índice que mede o desempenho 

das empresas voltadas para o setor financeiro (IFNC) rendeu 8,66%. Nos 

índices que medem o desempenho de determinados segmentos da Bovespa, 

destaque negativo para os índices IDIV (empresas pagadoras de dividendos) 

que desvalorizou -4,83%, e o SMLL (empresas de média capitalização), que 

recuou -6,80%. 

3) Boletim Anbima 

De acordo com o Boletim de Renda Fixa Anbima, em julho, a decisão do 

Governo de reduzir a meta fiscal para um nível abaixo do previsto pelo 

mercado, aumentou as incertezas dos agentes quanto às perspectivas do 

cenário econômico para o médio e longo prazo. Esse quadro se refletiu na 

volatilidade dos indicadores do segmento, elevação do prêmio de risco nos 

títulos de longo prazo e em um ritmo mais acelerado de desvalorização do Real 

(veja Destaque do mês). Logo após esse evento, o BC sinalizou elevação 

adicional de 25 pontos base sobre o consenso de mercado, o que levou os 

agentes a revisarem para cima suas projeções de juros. A meta da taxa Selic 
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de 14,25%, divulgada em 29/7, em alguma medida, arrefeceu a depreciação 

nos preços dos ativos. 

A carteira do IMA Geral apresentou retorno mensal positivo de 0,51%. As 

variações mais significativas ocorreram nas carteiras do IRF-M1 (prefixados até 

um ano), que rendeu 1,28%, e do IMA-B5+ (indexados ao IPCA até 5 anos) 

que registrou perda de 1,80% no mês. Vale atentar que a performance mensal 

dos índices que refletem as NTN-B de maior duration era positiva até 22/7 

(0,25%), dia do anúncio da revisão da meta fiscal. A taxa indicativa de mercado 

do vencimento mais longo da NTN-B (maio/2055), que era de 6,22% naquele 

dia, subiu para 6,48% no final do mês. 

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

de negócios foi de R$ 8,9 bilhões em julho, um crescimento mensal de 2,5% 

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

correspondeu a 22,0% do giro de prefixados. O montante de negócios com 

NTN-B foi de R$ 3,9 bilhões, o que representou uma redução mensal de 1,0%. 

A maturidade mais líquida do segmento foi a NTN-B 15/5/19, respondendo por 

27,0% do giro dos títulos  

Ainda segundo o Boletim, em julho, o Real apresentou uma desvalorização de 

9,39% em relação ao dólar norte americano, o que corresponde a uma cotação 

de R$ 3,39 no final do período. No ano e em 12 meses, a moeda doméstica 

registrou uma depreciação de 28% e 50%, respectivamente. A decisão do 

Governo de reduzir a meta fiscal foi decisiva para acirrar essa trajetória. Entre o 

dia 22 e 31/7, a variação do câmbio foi de 5,75%.  

A percepção dos agentes quanto aos impactos dessa revisão sobre a trajetória 

da dívida bruta – sobretudo no que se refere à possibilidade de perda do grau 

de investimento da economia brasileira – ajudou a reforçar esse movimento. 

4) Considerações Gerais 



 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 

            do Município de Duque de Caxias  
  

7 

 
 
 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 24 

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

 

______________________________ 

Wagner de Jesus Soares 

Presidente 

 

______________________________ 

Roberto Franco Pereira 

Tesoureiro 

 

______________________________ 

Mariana Machado de Azevedo 

Economista 

 

______________________________ 

Rosangela Pereira de Lima 

Diretora de Contabilidade 

 

_____________________________ 

Débora Ribeiro Duarte Arditti 

Diretora do Departamento de Pessoal 

 

 

Anexos:  

 Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2015 

 Boletim Renda Fixa Anbima – Julho/2015 

 Relatório de Mercado - Focus 


