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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 17/2015 

 

Data: 04/09/2015 

 

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, Ermínia Olga Rocha de Miranda – Secretária e Roberto Franco 

Pereira – Tesoureiro. 

Às dez horas do dia quatro de setembro 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) Portaria  MPS Nº 300, de 3 de julho de 2015 

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

aos membros do Comin a Portaria MPS Nº 300, de 3 de julho de 2015. Esta 

Portaria altera a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011, que 

dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS instituídos pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para definir regras sobre 

classificação como investidor qualificado e investidor profissional e parâmetros 

sobre o credenciamento de instituições, e a Portaria MPS/GM nº 204, de 10 de 
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julho de 2008, que dispõe sobre a emissão do CRP, para prorrogar o prazo de 

envio do DRAA, no exercício de 2015.  

 

2) Nomeação da nova secretária do COMIN 

Pedindo a palavra, o presidente do IPMDC, Dr. Wagner Soares, apresenta a 

Sra. Erminia Miranda, servidora efetiva do IPMDC, como nova secretária do 

Comin, em substituição ao Sr. Diego Courty, segundo a Portaria IPMDC 

Nº411/2015. 

Ainda segundo o presidente, a nova secretária, além de contadora por 

formação, possui certificação Anbima CPA-10, o que atende as atuais 

exigências do MPS, além de auxiliar os atuais membros no assessoramento do 

processo decisório quanto à elaboração e à execução da política de 

investimentos do IPMDC. 

 

3) Pesquisa Focus 

Na semana de decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre o rumo 

dos juros, atualmente em 14,25% ao ano, as previsões do mercado financeiro 

para a Selic permaneceram praticamente estáveis no Relatório de Mercado 

Focus.  

Após o Banco Central ter subido os juros para 14,25% ao ano no fim de julho, o 

maior patamar em nove anos, o mercado manteve a estimativa de que não 

devem ocorrer novos aumentos de juros em 2015. Com isso, a mediana para a 

Selic média de 2015 também se manteve em 13,63% pela quinta edição 

consecutiva. Para o fim de 2016, a estimativa ficou estável em 12% ao ano - o 

que pressupõe reduções da taxa Selic ao longo do ano que vem. 
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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. 

Segundo o relatório de mercado, documento que é fruto de pesquisa do Banco 

Central com mais de 100 instituições financeiras - divulgado nesta segunda-

feira (31), os economistas do mercado financeiro baixaram, na semana 

passada, sua estimativa de inflação para este ano, mas também previram uma 

contração maior do Produto Interno Bruto (PIB) tanto em 2015 quanto em 2016. 

Para a inflação, os analistas diminuíram a previsão pela segunda semana. 

Agora, eles esperam alta de 9,28% nos preços em 2015. A previsão anterior 

era de 9,29%. Foi a segunda queda consecutiva deste indicador. Mesmo 

assim, segue mais elevada do que a taxa projetada há quatro semanas, de 

9,25%. 

Mesmo com a queda na previsão de inflação para este ano, se confirmado o 

resultado, será o maior índice em 12 anos, ou seja, desde 2003 – quando 

somou 9,30%.  

Pela quarta semana consecutiva, a mediana das projeções para o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano que vem, justamente 

onde está o foco de atuação do Banco Central neste momento, apresentou 

elevação no Relatório de Mercado Focus. A taxa subiu de 5,5% para 5,51% 

A estimativa fica muito acima do limite máximo da meta do governo. O BC 

promete levar a inflação para a meta de 4,5% no fim do ano que vem, mas 

recentemente, a autarquia vem chamando a atenção para "novos riscos" que 

surgiram para o comportamento dos preços. Pelos cálculos da instituição 
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revelados no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de junho, o IPCA ficará em 

4,8% em 2016 no cenário de referência e em 5,1% no de mercado. Uma nova 

edição desse documento será divulgada no fim do mês que vem. 

 

No caso da inflação de 2015, após a estabilidade nas estimativas na semana 

passada após 17 rodadas seguidas de elevação no boletim Focus, houve a 

segunda queda das previsões. 

A prévia da inflação em agosto desacelerou e ficou em 0,43%, mas atingiu 

9,57% em 12 meses, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística).  

No RTI de junho, o BC havia apresentado estimativa de 9% no cenário de 

referência e de 9,1% usando os parâmetros de mercado. Na última ata do 

Copom, porém, o BC informou que suas projeções para 2015 também subiram 

mais. 

No Top 5, grupo dos economistas que mais acertam as estimativas, a mediana 

para o IPCA de 2015 permaneceu em 9,41%. Ainda assim, a projeção segue 

bem mais alta do que a de há um mês, quando estava em 9,27%. No caso de 

2016, a previsão desse grupo aumentou de 5,37% para 5,40%.  

 

Segundo economistas, a alta do dólar e, principalmente, 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. 

As projeções de economistas para o PIB (Produto Interno Bruto) pioraram 

novamente, após o IBGE divulgar que o PIB do segundo trimestre encolheu 

1,9%, e o país entrou na chamada "recessão técnica”,  que ocorre quando a 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/21/previa-da-inflacao-tem-pior-agosto-desde-2004-e-chega-a-957-em-12-meses.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/28/pib-segundo-trimestre.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2015/08/28/pib-segundo-trimestre.htm
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/08/entenda-recessao-tecnica-do-brasil.html
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economia registra dois trimestres seguidos de queda. De janeiro a março deste 

ano, o PIB teve baixa de 0,7%. 

Para o comportamento da economia neste ano, os analistas passaram a 

estimar, na semana passada, uma retração de 2,26%. Foi a sétima queda 

seguida deste indicador. Até então, a expectativa do mercado era de um recuo 

de 2,06% para o PIB de 2015. Se confirmado, será o pior resultado em 25 

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

Para 2016, os economistas das instituições financeiras passaram a prever uma 

contração de 0,40% no Produto Interno Bruto do país. Na semana anterior, 

haviam estimado uma retração de 0,24% para a economia no próximo ano. 

Para se ter uma ideia, no início deste ano, a previsão dos economistas era de 

uma expansão de 1,8% para a economia brasileira no ano que vem. 

Se a previsão se concretizar, será a primeira vez que o país registra dois anos 

seguidos de contração na economia – a série histórica oficial, do IBGE, tem 

início em 1948.  

Nesta edição do relatório Focus, a projeção do mercado financeiro para o dólar, 

a estimativa foi mantida em R$ 3,50 por dólar. Para o término de 2016, a 

previsão dos analistas para a taxa de câmbio ficou estável em R$ 3,60. 

A projeção para o resultado da balança comercial em 2015 permaneceu em 

US$ 8 bilhões de resultado positivo. Para 2016, a previsão de superávit ficou 

estável em US$ 16,80 bilhões. 

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

Brasil permaneceu em US$ 65 bilhões. Para 2016, a estimativa dos analistas 

para o aporte ficou estável também em US$ 65 bilhões. 

 

http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2015/08/mercado-preve-retracao-maior-do-pib-em-2015-e-2016.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
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4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 16 

de setembro 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 

 

_____________________________ 

Ermínia Olga Rocha de Miranda 

Secretária 
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Anexos:  

 Portaria MPS Nº 300, de 3 de julho de 2015 

 Portaria IPMDC Nº411/2015 

 Relatório de Mercado – Focus  

 


