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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 23/2015 

 

Data: 08/12/2015 

 

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 quinze horas do dia oito de dezembro 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) Política de Investimentos 2016 

Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo, atendendo à 

Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de 

novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN n° 4.392, de 19 de dezembro 

de 2014, doravante denominada simplesmente “Resolução CMN nº 

3.922/2010”, apresenta aos membros do COMIN do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS a 

proposta da Política de Investimentos do IPMDC para o exercício de 2016, 

lembrando que a mesma deverá ser aprovada pelo órgão superior competente, 
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que no caso do IPMDC é representado pelo Conselho Deliberativo, e ser 

entregue no site do Ministério da Previdência Social - MPS até a data de 31 de 

dezembro de 2015.  

Continuando, fala que a elaboração da Política de Investimentos representa 

uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de 

decisão relativo aos investimentos dos RPPS’s, empregada como instrumento 

necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos em busca do 

equilíbrio econômico-financeiro.  

Ainda com a palavra, frisa que a Política de Investimentos tem, como objetivo 

específico, zelar pela eficiência na condução das operações relativas às 

aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que 

possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva 

no exercício da atividade de administração de grandes volumes de recursos e 

em ativos com adequada relação risco X retorno. 

Ressalta também, que para o cumprimento do objetivo específico e 

considerando as perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá a 

modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada 

alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no curto, médio e longo prazo, 

atendendo aos requisitos da Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 

2010. 

Após o término de sua explanação, e caloroso debate sobre o material 

apresentado, os membros do COMIN aprovaram por unanimidade a Política 

para 2016, devendo, por conseguinte, a mesma ser encaminhada ao Conselho 

Deliberativo para os devidos assentamentos. 
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Finalizando, a economista informa que para que a Política seja enviada ao site 

do MPS através do sistema CADPREV, é necesário a data da aprovação pelo 

Conselho Deliberativo e que ocorra o reconhecimento em Ata. 

Vale lembrar que o Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) é um 

dos itens indispensáveis para que o Instituto renove junto ao MPS o Certificado 

de Regularidade Previdenciária (CRP). 

 

2) Relatório Focus 

Segundo as últimas projeções de analistas privados do mercado financeiro 

publicadas nesta segunda-feira no Boletim Focus, do Banco Central, a 

economia brasileira se contrairá 3,5% este ano e a inflação chegará a 10,44%. 

As previsões dos cem analistas consultados semanalmente pelo BC voltaram a 

piorar esta semana. Se confirmado, será o pior resultado em 25 anos, ou seja, 

desde 1990 – quando houve retração de 4,35%. 

As novas previsões rebaixam o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 0,31 em 

comparação com semana passada, quando a expectativa era de 3,19%, e 

aumentam a previsão para a inflação de 10,38% para 10,44%. 

Para 2016, a expectativa subiu para a inflação oficial, para 6,7%, e para a 

queda do PIB, -2,31%. Se este dados se confirmarem até o fim do ano que 

vem, representarão dois anos consecutivos de crescimento negativo no Brasil 

pela primeira vez desde 1948. 

O país já está em recessão técnica. Os três primeiros trimestres deste ano 

foram de queda do PIB. 

http://www.exame.com.br/topicos/economia-brasileira
http://www.exame.com.br/topicos/inflacao
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 Com relação aos juros, após o Banco Central afirmar que tomará as medidas 

necessárias para controlar a inflação, a perspectiva para a taxa básica de juros 

é de manutenção em 2016, e não mais de queda, ao mesmo tempo em que as 

expectativas de inflação continuaram subindo. 

A Pesquisa Focus aponta ainda, que os economistas consultados elevaram a 

estimativa para a Selic a 14,25% ao ano, ante 14,13% na mediana das 

projeções da semana anterior. Segundo o levantamento, a taxa deve 

permanecer no nível atual até janeiro de 2017, quando teria início um ciclo de 

afrouxamento monetário. 

Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC piorou 

sua previsão para a inflação neste ano e em 2016 e indicou que deve voltar a 

elevar os juros básicos em breve. 

A taxa é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (Selic) e serve como referência para as demais taxas de 

juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o BC contém o excesso de 

demanda que pressiona os preços, porque os juros mais altos encarecem o 

crédito e estimulam a poupança. 

No mercado de DIs, o documento levou operadores a apostar quase totalmente 

que a Selic será elevada em 0,50 ponto percentual em janeiro, dando início a 

um ciclo de aumento da taxa básica de juros que deve levá-la a pelo menos a 

15,75%. A expectativa de manutenção da Selic vem em meio ao cenário de 

inflação cada vez mais pressionada. 

Quando o assunto é inflação, A projeção do Relatório Focus para a alta do 

IPCA no fim de 2016 aumentou para 6,70%, enquanto para 2015 houve 

elevação para 10,44%. Em ambos os casos, a inflação estouraria o teto da 

meta. 
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Essa foi a décima primeira alta seguida no indicador de inflação. O BC 

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. 

Para este ano e o próximo, a meta central do governo 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. Para a 2017, o 

centro da meta também é de 4,5%, mas com tolerância de 1,5%. 

Recentemente, o BC admitiu que não conseguirá trazer o IPCA para a meta 

central de 4,5% no próximo ano. Segundo a autoridade monetária, isso será 

possível somente em 2017. 

Economistas reduziram levemente suas estimativas de alta dos preços em 

2017, embora as projeções continuem acima do centro da meta. Segundo o 

relatório, o IPCA deve subir 5,10% em 2017, contra 5,12% no levantamento 

divulgado na semana passada. 

A pesquisa do BC também traz a projeção para a inflação medida pelo Índice 

Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), que passou de 10,91% 

para 11,04%, este ano. Para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), a 

estimativa subiu de 10,77% para 10,80%, em 2015. A estimativa para o Índice 

de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(IPC-Fipe) foi ajustada de 10,32% para 10,77%, este ano. 

A projeção para a alta dos preços administrados passou de 17,50% para 

17,65%, em 2015, e de 7,08% para 7,35%, em 2016. 
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Sobre a atividade econômica, as expectativas deram continuidade à trajetória 

de queda, depois de o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil ter encolhido 1,7% 

no terceiro trimestre sobre o período anterior, no terceiro trimestre seguido de 

contração, e o país segue em recessão. No segundo trimestre, o PIB teve 

baixa de 2,1% (dado revisado). 

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

anos seguidos de contração na economia – a série histórica oficial, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem início em 1948. 

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 mês passado, a "prévia" do PIB do 

BC indicou uma contração de 3,38% até setembro. 

A perspectiva de contração este ano chegou a 3,50%, contra queda de 3,19% 

na semana anterior, enquanto que para 2016 a expectativa é de contração de 

2,31%, sobre recuo de 2,04% projetado antes. 

A projeção para o dólar permanece em R$ 3,95, ao final deste ano, e em R$ 

4,20, no fim de 2016.  

 

3) Considerações Gerais 

3.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 18 

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

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 

 

 

Anexos:  

 Política de Investimentos 2016 

 Relatório de Mercado Focus  


