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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 24/2015 

 

Data: 17/12/2015 

 

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 dez horas do dia dezessete 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 novembro de 2015, quais sejam:  

a) PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual 

Investimentos. Em 30/11/2015, alcançou o montante de R$ 24.107.164,02. No 

mês, a rentabilidade foi positiva em 4,29%, e no ano, alcançou uma 

rentabilidade de 11,48%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 
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d) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Em 

30/11/2015, alcançou o montante de R$ 4.451.280,39. No mês, a rentabilidade 

foi positiva em 0,4502%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 13,1385%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

 

2) Política de Investimentos 

Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, relembra que 

conforme a última reunião do COMIN, a Política de Investimentos do IPMDC 

para o exercício de 2016 foi apresentada aos membros e aprovada por 

unanimidade, ficando pendente a parte que diz respeito à aprovação da mesma 

pelo Conselho Deliberativo e a aprovação em ata. 

Com a palavra, o tesoureiro, Sr. Roberto Franco, questiona a data na qual a 

Política deve ser enviada ao site do MPS, uma vez que segundo a economista 

informou na reunião do dia 08 de dezembro, a mesma precisava ser enviada 

até o dia 31 de dezembro.  

Contudo, a economista explica que a Política de Investimentos só poderá ser 

apresentada ao Conselho Deliberativo do IPMDC na data de 06 de janeiro de 

2016, uma vez que as reuniões do colegiado ocorrem uma vez por mês, na 

primeira quarta-feira de cada mês. Continuando, frisa que embora a Política de 

Investimentos seja enviada ao Cadprev com alguns dias de atraso, a mesma 

não influenciará na renovação do CRP, uma vez que o mesmo deverá ser 

renovado antes da data de 31 de dezembro. 

 

3) Boletim Anbima 
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De acordo com o Boletim de Renda Fixa Anbima, em novembro, o IMA-Geral 

registrou retorno de 1,05%, refletindo a recuperação dos preços da carteira dos 

títulos públicos marcada a mercado, trajetória que já vinha sendo observada 

desde outubro, conforme o último Boletim de Renda Fixa. Entretanto, na última 

semana do mês, a piora do ambiente político limitou a rentabilidade dos títulos, 

com impactos relevantes na valorização das carteiras.  

Até o dia 20/11, o IMA-B5+, que replica a carteira das NTN-B acima de cinco 

anos, registrava um ganho no mês de 5,11%. Após essa data, o índice 

capturou uma perda de 3,57% até o final do mês, consolidando uma 

valorização de 1,35% no período. Esse mesmo movimento foi observado no 

IRF-M1+, carteira prefixada acima de um ano, que apresentou variações de 

2,19% (até 20/11) e -1,37% (entre 23 e 30/11), o que resultou em um retorno 

mensal de 0,83%.  

O mercado secundário de prefixados em novembro voltou a apresentar 

redução no volume mensal transacionado, a terceira consecutiva, com queda 

de 4,5% no período. O vencimento mais negociado foi a LTN 01/04/16, que 

correspondeu a 16,6% do giro de prefixados. Vale ressaltar que o montante de 

negócios com prefixados vem se concentrando em maturidades com prazo 

abaixo de um ano. As LTNs com vencimentos em 2016 (janeiro, abril e 

outubro) representam 44% do total dos negócios, refletindo o perfil de curto 

prazo das operações cursadas no segmento.  

As operações com NTN-B, por sua vez, somaram R$ 3,2 bilhões, o que 

representou um aumento de 20,2% em relação ao mês anterior. A maturidade 

mais líquida do segmento foi a NTN-B 15/5/19, respondendo por 22,3% do giro 

dos títulos indexados. 

O ambiente de incerteza quanto ao cenário político e econômico que vem 

caracterizando o ano de 2015 provocou um descolamento da valorização das 
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carteiras das LFTs em mercado, refletida pela trajetória do IMA-S, em relação à 

performance do IRF-M, que expressa a carteira prefixada marcada a mercado. 

A rentabilidade acumulada no ano de 11,97% das LFTs em relação à variação 

de 6,52% das LTN/NTN-F no mesmo período indica a preferência dos 

investidores por ativos com características de curto prazo em uma janela maior 

de tempo - a carteira do IMA-S apresenta duration de zero anos contra 1,8 

anos do IRF-M. A magnitude desse diferencial de rentabilidade expõe as 

restrições do segmento de ativos com remuneração prefixada em um cenário 

de baixa previsibilidade. 

 

4) Comunicado sobre Rebaixamento do Rating do Brasil 

Pedindo mais uma vez a palavra, a economista, fala aos membros do COMIN 

sobre o comunicado enviado hoje pela empresa prestadora de serviços 

financeiros Crédito e Mercado, que mexeram profundamente nas expectativas 

dos agentes econômicos: o rebaixamento da nota de crédito do Brasil e o 

aumento da taxa básica de juros americana. 

Segundo o comunicado, ao meio do dia de ontem, 16 de dezembro de 2015, 

começou a circular a notícia de que a agência classificadora de riscos Fitch 

Rating rebaixou a nota de crédito soberana de longo prazo do Brasil, de BBB- 

para BB+, com a manutenção da perspectiva negativa para a nota, 

classificação esta que coloca o País em grau especulativo. A agência 

fundamentou sua decisão na recessão mais profunda do que o anteriormente 

previsto, a deterioração das contas públicas, e as crescentes incertezas no 

campo político, que somados podem prejudicar ainda mais a capacidade do 

País em implementar as medidas fiscais que estabilizem o crescente 

endividamento. 
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No final do dia, foi conhecida a decisão do FED (Federal Reserve, o Banco 

Central americano), que em decisão unânime elevou os juros dos EUA em 0,25 

ponto percentual, marcando uma guinada na política monetária dos Estados 

Unidos. Nos últimos 7 anos, os juros haviam sido mantidos em patamares 

extremamente baixos – entre zero e 0,25% - com o objetivo de estimular uma 

retomada da economia após a crise dos sub primes de 2008 que decretou a 

falência do Banco Lehman Brothers. 

Ainda segundo o comunicado da Crédito e Mercado, ambas as notícias têm um 

poder destruidor sobre a já combalida economia brasileira, na medida em que 

provocam uma fuga de capital estrangeiro que ajudava a financiar o déficit 

público do País. 

No caso do rebaixamento do rating, um grupo de investidores estrangeiros – 

principalmente os fundos de pensão – tem em suas regras a exigência de que 

o País destinatário do investimento obtenha nota considerada “grau de 

investimento” por ao menos duas agências classificadoras de riscos 

internacionais. Com a perda da segunda nota – a primeira havia sido perdida 

há três meses –, o Brasil perde o selo de bom pagador e este grupo de 

investidores precisa sacar os recursos investidos, provocando uma fuga de 

capital. 

Continuando, informam que em relação ao aumento do juro americano, a taxa 

define a remuneração de investidores que compram títulos de dívida 

americana. Como as taxas permaneceram próximas de zero nos últimos anos, 

muitos investidores se dispuseram a assumir um maior risco para investir em 

outros países que pagam taxas maiores – principalmente os países 

emergentes, como o Brasil. Na medida em que os papeis americanos voltam a 

oferecer uma remuneração mais alta, a tendência é que os investidores 

resgatem investimentos em outros países para levá-los de volta aos EUA, 

provocando também uma fuga de capitais. 
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Como reflexo imediato dessas notícias, observaremos um aumento 

considerável na taxa de remuneração dos ativos brasileiros, que precisará 

oferecer um juro maior para reter ao menos uma parte desses investidores. 

Aliás, esse movimento de alta do juro já vem sendo observado nos últimos 

dias, com a curva a termo abrindo consideravelmente em todos os prazos. 

Finalizando, frisam que com relação ao mercado financeiro, esperam intensa 

volatilidade com um viés de alta no curtíssimo prazo, embalado pela alta dos 

mercados acionários asiáticos. Dado que esses eventos já eram esperados, e 

de certa forma precificados em parte pelo mercado, o foco dos investidores se 

voltam às questões políticas que não dão trégua. 

Neste contexto, a Crédito e Mercado, recomendam aos clientes cautela na 

condução dos investimentos e nas tomadas de decisões que envolvam os 

recursos do Regime Próprio, e também a perseguição da estratégia 

recomendada na política de investimentos. 

 

5) Considerações Gerais 

5.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 11 

de janeiro de 2016, às 10 horas. Nada mais. 

______________________________ 

Wagner de Jesus Soares 

Presidente 

 

______________________________ 

Roberto Franco Pereira 

Tesoureiro 
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______________________________ 

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:  

 Extrato Piatã – Novembro/2015 

 Extrato BB Previd. RF IDKA 2 – Novembro/2015 

 Boletim Anbima – Dezembro/2015 


