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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 22/2015 

 

Data: 16/11/2015 

 

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 dezesseis de novembro 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) Análise de Rentabilidade 

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

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

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

a) PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual 

Investimentos. Em 31/10/2015, alcançou o montante de R$ 23.114.597,19. No 

mês, a rentabilidade foi positiva em 0,83%, e no ano, alcançou uma 

rentabilidade de 7,15%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 
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d) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Em 

31/10/2015, alcançou o montante de R$ 3.922.602,13. No mês, a rentabilidade 

foi positiva em 2,6973%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 12,6313%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

 

2) Boletim Anbima 

De acordo com o Boletim de Renda Fixa Anbima, em outubro, mesmo 

mantidas as incertezas quanto às perspectivas do quadro político e econômico, 

os preços dos ativos registraram retornos positivos, registrando uma 

valorização da carteira dos títulos públicos marcada a mercado, expressa pela 

trajetória do IMA-Geral, em 1,60%. A correção nos preços dos títulos arrefeceu 

o movimento de elevação dos prêmios de risco ocorrida nos últimos dois 

meses – entre agosto e setembro o IMA-Geral variou -1,52% . O cancelamento 

dos leilões primários em setembro e início de outubro num contexto de resgate 

de R$ 146 bilhões de LTN em 01º de outubro indicou os limites da atuação do 

Tesouro num cenário de elevada volatilidade. O alto custo de financiamento da 

dívida mobiliária (13,13% ao ano em setembro), fez o Tesouro anunciar, no 

final de outubro, mudanças na sua estratégia de colocação de títulos no 

mercado primário, com o objetivo de limitar as emissões de títulos de longo 

prazo (NTN-Bs 2035 e 2055) e “calibrar” os leilões de papéis prefixados, 

sugerindo uma menor tolerância em sancionar prêmios mais elevados. 

Desta forma, todos os sub-índices do IMA apresentaram performance positiva. 

Nos títulos indexados pelo IPCA (IMA-B), o índice que expressa a carteira 

acima de cinco anos ( IMA-B 5+) registrou variação de 2,63%, enquanto a 

carteira de até cinco anos (IMA-B5) apresentou performance de 2,49%. Entre 

os prefixados, a trajetória do IRF-M 1 + (prefixados acima de um ano) foi de 

0,67% enquanto os de prazo mais curto (IRF-M1), que expressa os títulos de 
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prazo até um ano, apresentaram retorno de 1,31%. A carteira de LFT, de 

menor duration, variou 1,11% no período.  

Ainda segundo o Boletim, o mercado secundário de prefixados e NTN-B 

voltaram a apresentar quedas expressivas no montante de negócios. O volume 

médio negociado com títulos prefixados foi de R$ 7,9 bilhões em outubro, uma 

queda de 20,2% em relação a setembro. O vencimento mais negociado foi a 

LTN 01/01/16, que correspondeu a 18,0% do giro de prefixados. O montante de 

negócios com NTN-B foi de R$ 2,7 bilhões, o que representou uma redução 

mensal de 13%. A maturidade mais líquida do segmento foi a NTN-B 15/5/19, 

respondendo por 30,0% do giro dos títulos indexados 

O resgate de R$ 145 bilhões de LTN em 01º de outubro conjugado com o 

cancelamento dos leilões de prefixados em setembro resultou em uma 

elevação da liquidez no mercado que obrigou o Banco Central a esterilizar 

recursos junto às instituições financeiras. O volume médio mensal das 

compromissadas da Autoridade Monetária aumentou entre setembro e outubro 

de R$ 903 bilhões para R$ 981 bilhões, respectivamente. As operações com 

prazo de um dia representaram 23 % desse total. Nos negócios entre as 

instituições financeiras, as compromissadas over também registraram 

elevação, refletindo a preferência dos investidores em operações de curtíssimo 

prazo. Entre setembro e outubro, o volume médio de negócios passou de R$ 

878 bilhões para R$ 945 bilhões, respectivamente. 

  

3) Pesquisa Focus 

Segundo as projeções do mercado financeiro no Relatório Focus divulgado na 

manhã desta segunda-feira, 16, pelo Banco Central, a inflação oficial no país 

deve passar dos 10% este ano. A expectativa é que o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial, feche o ano em 10,04%. Na 
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semana anterior, a taxa esperada era de 9,99%. Se confirmada a previsão, 

representará o maior índice em 13 anos, ou seja, desde 2002 – quando ficou 

em 12,53%. Esta é a nona semana consecutiva em que há alta das estimativas 

para esta variável. Há quatro edições do documento, a mediana estava em 

9,75%.  

O Banco Central informou, no fim de setembro, que estima um IPCA de 9,5% 

para este ano. 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 ainda segue pressionando os preços. 

Para 2016, a mediana das projeções para o IPCA do ano que vem chegou ao 

teto da meta e está agora em 6,5%. No levantamento anterior, o ponto central 

da pesquisa Focus estava em 6,47% e no de quatro semanas atrás, em 6,12%. 

O Banco Central já avisou não mirar mais 2016, mas, sim, 2017 em sua tarefa 

de levar a inflação para o centro da meta.  

Na semana passada, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Altamir 

Lopes, informou que, apesar da desistência da autoridade monetária de trazer 

o IPCA para 4,5% em 2016, que ele permanecerá dentro da banda do sistema 

de metas, ou seja, abaixo de 6,5%. "[A inflação] estará contida no intervalo do 

regime de metas [em 2016]", disse ele na ocasião. 

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. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/11/bc-diz-que-tomara-medidas-necessarias-para-inflacao-de-45-em-2017.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/11/bc-diz-que-tomara-medidas-necessarias-para-inflacao-de-45-em-2017.html
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No caso do Top 5 de 2015, o ponto central da pesquisa passou de 10,16% 

para 10,28%. Há quatro semanas, essa mediana estava em 9 81%. Para 2016, 

o grupo dos analistas que costuma acertar mais as estimativas, manteve a 

perspectiva para o IPCA em 6,98%. Quatro edições atrás do boletim Focus, 

estava em 6,72%. 

Para 2018, as projeções ficaram inalteradas em 5% - atingiram esse novo 

patamar na semana passada. Para 2019, a mediana das expectativas é de 

uma variação de 4,50%. Entre as instituições Top 5 - aquelas que costumam 

ver suas estimativas mais próximas da realidade - também não houve 

mudanças nas previsões em relação à semana passada. Para 2017, a mediana 

desse grupo seguiu em 5,35%; para 2018, em 5,25% e, para 2019, em 5,00%. 

No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de setembro, o BC havia apresentado 

estimativa de 9,5% para este ano tanto no cenário de referência quanto no de 

mercado. Pelos cálculos da instituição revelados no RTI, o IPCA para 2016 

subiu de 4,8% para 5,3% no cenário de referência e passou de 5,1% para 5,4% 

no de mercado. Na ata do Copom mais recente, o BC informou que suas 

projeções subiram ainda mais, tanto no cenário de mercado quanto no de 

referência. 

Para a inflação de curto prazo, a estimativa para novembro subiu de 0,62% 

para 0,66% de uma semana para outra ante taxa de 0,58% verificada há um 

mês. No caso de dezembro, a taxa passou de 0 71% para 0,75%. Quatro 

semanas atrás estava em 0,67%. As expectativas para a inflação suavizada 12 

meses à frente subiram mais, passando de 6,70% para 6,76%. 

Não houve alterações das previsões do mercado financeiro para a inflação de 

mais longo prazo, conforme a abertura do Relatório Focus. Para 2017, ano que 

é o novo foco de ação da instituição, a taxa permaneceu em 5%, como já 

estava desde 9 de outubro. Da mesma forma, para 2018, as projeções ficaram 
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inalteradas em 5% - atingiram esse novo patamar na semana passada. Para 

2019, a mediana das expectativas é de uma variação de 4,50%. 

Entre as instituições Top 5 - aquelas que costumam ver suas estimativas mais 

próximas da realidade - também não houve mudanças nas previsões em 

relação à semana passada. Para 2017, a mediana desse grupo seguiu em 

5,35%; para 2018, em 5,25% e, para 2019, em 5,00%. 

A Pesquisa Focus, trouxe ainda uma queda das previsões para a cotação do 

dólar depois de uma semana de estabilidade. De acordo com o boletim, a 

moeda deve chegar ao final deste ano comercializada a R$ 3,96 e não mais a 

R$ 4,00 como era o esperado até a semana passada e também um mês antes. 

Com isso, o câmbio médio de 2015 caiu de R$ 3,40 para R$ 3,39 - quatro 

edições da pesquisa atrás, a mediana das expectativas estava em R$ 3,41. 

 

Para o encerramento de 2016, a mediana das estimativas para o dólar seguiu 

em R$ 4,20 de uma semana para outra. Há quatro edições do Focus a 

perspectiva era de uma cotação de R$ 4,13. Já o ponto central da pesquisa 

para a cotação média de 2016 diminuiu de R$ 4,11 para R$ 4,08 de uma 

semana para outra. Um mês antes, a mediana estava em R$ 4,03. 

O Relatório Focus voltou a trazer melhoras das estimativas do mercado 

financeiro para o setor externo. No caso da balança comercial, a mediana das 

projeções para 2015 subiu de US$ 14,60 bilhões para US$ 14,95 bilhões de 

uma semana para outra. Quatro boletins atrás, estava em US$ 13,20 bilhões. 

 

Para 2016, o ponto central da pesquisa também foi deslocado de US$ 29,00 

bilhões para US$ 30,55 bilhões - quatro edições atrás do documento, estava 

em US$ 25,00 bilhões. As previsões para a conta corrente, por sua vez, 

passaram por ajustes para baixo ante a semana anterior. No caso de 2015, 
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passou de US$ 65,00 bilhões, mesma previsão apontada um mês antes - para 

US$ 64,85 bilhões. Já para 2016, a perspectiva de saldo negativo diminuiu de 

US$ 42,55 bilhões para US$ 40,95 bilhões - um mês antes estava em US$ 

47,75bilhões. 

Nos últimos meses, segundo participantes da Pesquisa, os analistas tentam 

reestimar as projeções levando em consideração a mudança de metodologia 

da nota do setor externo, em abril. A mediana das previsões para o novo 

Investimento Direto no País (IDP) subiu de US$ 62,30 bilhões para US$ 62,80 

bilhões para 2015, mas caiu de US$ 60 bilhões para US$ 58 bilhões no caso 

de 2016, após quatro semana de estabilidade. 

Já em relação ao PIB, o Relatório de Mercado trouxe mudanças mais amenas 

para a atividades esta semana. De acordo com o documento divulgado pelo 

Banco Central, a perspectiva de retração do Produto Interno Bruto (PIB) do ano 

que vem passou de 1,9% para 2%. Há um mês, a mediana das projeções 

estava em -1,22%. Esta foi a sexta queda seguida na previsão do mercado 

para o PIB do próximo ano. 

Para o PIB deste ano, o mercado financeiro manteve a estimativa de retração 

de 3,10% - um mês antes estava em queda de 3,00%. Se confirmado, será o 

pior resultado em 25 anos, ou seja, desde 1990 – quando foi registrada uma 

queda de 4,35%. 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 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem início em 

1948. 

Segundo o IBGE, o PIB brasileiro caiu 2,6% no segundo trimestre deste ano na 

comparação com o primeiro e 1,9% ante o mesmo período de 2014. O IBGE 

informou que o país entrou na chamada "recessão técnica", que ocorre quando 

a economia registra dois trimestres seguidos de queda. De janeiro a março 
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deste ano, o PIB teve baixa de 0,7% (dado revisado). No Relatório Trimestral 

de Inflação (RTI) de setembro, o BC revisou de -1,1% para -2,7% sua 

estimativa para a retração econômica deste ano.  

No caso da produção industrial, a mediana das expectativas para 2015 ficou 

inalterada em -7,40% (um mês antes estava em -7,00%). Para 2016, passou de 

-2,00% para -2,15%. Há quatro semanas, estava em -1,00%. 

Já na relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB de 2015, a 

projeção dos analistas apresentou uma leve melhora, passando de 35,80% 

para 35,50% - quatro edições antes estava em 35,65%. Para 2016, a taxa 

também apresentou alívio ao sair de 39,60% para 39,40% - um mês antes 

estava em 39,20%. 

Em relação a taxa de juros, após o Banco Central ter mantido os juros estáveis 

em 14,25% em outubro, o maior patamar em nove anos, o mercado manteve a 

estimativa de que não devem ocorrer novos aumentos de juros em 2015. Para 

o fim de 2016, a estimativa permaneceu em 13,25% ao ano – o que pressupõe 

redução da taxa Selic ao longo do ano que vem. 

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 a pesquisa Focus, as projeções para os preços administrados para o 

ano que vem subiram mais um degrau. De acordo com o documento, a 

mediana das estimativas saiu de 6,35% quatro semana atrás para 6,95% na 

edição passada e agora foi para 7,00%. Esta é a nona semana consecutiva em 

que há elevação das previsões. 
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No caso de 2015, a mediana das expectativas ficou estacionada em 17,00% de 

uma semana para outra no boletim Focus. Estava em 16,00% quatro edições 

atrás do documento. 

O Banco Central voltou a revisar para cima sua projeção para os preços 

administrados de 2015 e 2016 em sua última ata do Comitê de Política 

Monetária (Copom). Pelos cálculos do colegiado, o avanço será de 16,9% este 

ano, e não mais de 15,2% como constava na edição anterior - no documento 

julho estava em 14,8%; no de junho, em 12,7%; no de abril, a previsão era de 

11,8%; no de março, de 10,7%, e, no de janeiro, de 9,3%. 

Para 2016, a diretoria prevê taxa de 5,8% ante variação de 5,7% apresentada 

na ata anterior - também estava em 5,7% em julho, mas vinha de 5,3%, em 

abril e junho; de 5,2%, em março, e de 5,1%, em janeiro. 

Para estimar a elevação desses itens, o BC considerou uma alta de 51,7% da 

tarifa de energia elétrica este ano - na edição anterior, a previsão era de 49,2%. 

A diretoria também levou em conta a hipótese de elevação de 15% do preço da 

gasolina (antes estava em 8,9%) e de alta de 19,9% do preço do botijão de 

gás, substituindo a taxa de 15%. No caso de telefonia fixa, a autoridade 

monetária suprimiu a apresentação de sua previsão na ata. No documento 

passado, esse a estimativa para este segmento era de uma baixa de 3,5%. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 08 

de dezembro de 2015, às 10 horas. Nada mais. 
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Anexos:  

 Extrato Piatã – Outubro/2015 

 Extrato BB Previd. RF IDKA 2 – Outubro/2015 

 Relatório de Mercado Focus – 13/11/2015 

 Boletim Anbima – Novembro/2015 


