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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 20/2016 

 

Data: 18/10/2016 

 

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 dezoito de outubro de dois mil e dezesseis, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

qualificados, passando-se a ser objeto de análise pelos presentes:  

 

1) Fundo de Investimentos Piatã 

Dando início aos trabalhos, a economista, Sra. Mariana Azevedo, informa que 

no dia 06 de outubro de 2016 ocorreu a Assembleia de cotistas do Fundo Piatã 

e que no momento da realização da mesma o IPMDC foi representado pela 

empresa Crédito e Mercado de Consultoria em Investimentos. 

Continuando, a economista fala que segundo email enviado pela Gestora do 

Fundo, Incentivo Investimentos, embora a Administradora do Fundo, Gradual 

Investimentos quisesse invalidar a Assembleia, a mesma foi validada por uma 

a Decisão do TJSP. 
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Ainda com a palavra, a economista adianta que a Administradora, Gradual 

Investimentos, convocou para o dia 21 de outubro de 2016 as 15:00hrs uma 

nova Assembleia e que mais uma vez, o Gestor se manifestou através de email 

cancelando a mesma pelas deliberações dos cotistas na última do dia 06 de  

outubro. Entre as deliberações dos cotistas estavam a destituição do atual 

administrador, GRADUAL, e a convocação de nova Assembleia para que os 

cotistas escolhessem o novo prestador de serviço do Fundo para 

Administração, Custodia e Controladoria. 

Contudo, segundo novo email do dia 17 de outubro de 2016, enviado pela 

gestora Incentivo Investimentos, em função da insistência da Gradual na 

realização da Assembleia convocada para o dia 21/10/16, apesar da decisão 

judicial ter reconhecido a validade da Assembleia realizada em 06/10/16 e 

como até a presente data não tivemos decisão judicial que invalidade esta, 

ficou sugerido o comparecimento do IPMDC ou de um representante na 

Assembleia do dia 21 de outubro. 

 

2) Análise de Rentabilidade 

Dando continuidade aos trabalhos, a economista, apresenta aos membros do 

COMIN os demonstrativos de rentabilidade dos 3 (três) papéis operados pelo 

IPMDC no mês de setembro de 2016, quais sejam:  

a) PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO, administrado pela Gradual 

Investimentos. Em 30/09/2016, alcançou o montante de R$ 24.892.843,12. No 

mês, a rentabilidade foi positiva em 0,24%, e no ano, alcançou uma 

rentabilidade de 2,18%, segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 
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b) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2, administrado pela BBDTVM. Em 

30/09/2016, alcançou o montante de R$ 495.556,80. No mês, a rentabilidade 

foi positiva em 1,3483%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 12,4026%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

 

c) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B, administrado pela BBDTVM. Em 

30/09/2016, alcançou o montante de R$ 2.143.766,11. No mês, a rentabilidade 

foi positiva em 1,6430%, e no ano, alcançou uma rentabilidade de 21,6630%, 

segundo demonstrativo apensado a presente ATA. 

 

3) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, em outubro, a percepção de que a normalização 

da política monetária no Brasil pode começar na próxima reunião do Copom, 

em outubro, ainda que com cortes graduais da taxa, ganhou força com a 

divulgação do IPCA‐15 de setembro, que registrou alta de 0,23%, a menor para 

esse mês desde 2009, em função da deflação de preços dos alimentos e de 

transporte. A queda do índice foi acompanhada pelo fechamento das curvas de 

juros, a partir da segunda quinzena do mês. A avaliação é de que a divulgação, 

no dia 7/10, do IPCA de setembro, de 0,08%, abaixo das estimativas do 

mercado, deve alimentar a expectativa dos agentes, apesar da indicação da 

Autoridade Monetária de que não tem um cronograma definido para o corte de 

juros.  

O IRFM1+, que captura o retorno de uma carteira teórica de prefixados com 

vencimento maior que um ano, e o IMAB5+, referenciado nas NTN‐Bs com 

prazo acima de cinco anos, refletiram o movimento das taxas e registraram as 

melhores rentabilidades entre os índices ANBIMA no período, de 2,33% e 
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1,67%, respectivamente. Essa performance contribuiu para a alta de 1,53% do 

IMA‐Geral no mês, que acumula 17,70% no ano, alavancado pelo desempenho 

do IMAB 5+ e do IRFM1+, que registraram no mesmo período altas de 28,05% 

e 25,23%, inferiores apenas à variação acumulada do Ibovespa (34,54%), 

destaque entre os demais referenciais de rentabilidade no mercado em 2016. 

Com isto, e mesmo com dois dias úteis a menos que agosto, as operações 

com NTN‐Bs de maior duration voltaram a subir, passando de 34% nos dois 

meses anteriores para 39% dos negócios realizados com títulos públicos 

indexados em setembro. Já em relação aos prefixados (LTN e NTN‐F), a 

performance no secundário foi ainda melhor – o volume transacionado e a 

média mensal dos negócios subiram 59,4% e 74,5% em comparação com os 

respectivos valores no mês anterior. 

Ainda segundo o Boletim, a queda do IPCA em setembro captada na prévia do 

IPCA‐15 e confirmada com a divulgação do resultado final do índice no dia 

7/10, motivou o forte ajuste observado na expectativa de inflação contida no 

prêmio de risco dos títulos prefixados com vencimento em um ano. Esse 

resultado voltou a aproximar a inflação implícita (que incorpora o risco de errar 

a inflação estimada) da expectativa para a inflação nos próximos 12 meses do 

Boletim Focus, após um período de dois meses de forte incerteza quanto à 

trajetória do IPCA no curto. A implícita, que é a mais baixa do ano, ainda 

mantém um spread sobre a expectativa de inflação acima da apurada no 

segundo trimestre de 2016. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 04 

de novembro de 2016, 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:  

 Extrato Piatã – Setembro/2016 

 Extrato IDKA2 – Setembro/2016 

 Extrato IMA-B – Setembro/2016 

 Boletim Anbima – Outubro/2016 


