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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 23/2016 

 

Data: 02/12/2016 

 

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 dois de dezembro 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) Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Piatã 

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

membros do COMIN que no dia 18 de novembro de 2016 ocorreu uma 

Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Piatã Fundo de Investimento 

Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Credito Privado, na sede da 

Administradora do Fundo, Gradual Investimentos, situada na Avenida 

Presidente Juscelino Kubitschek, 50, na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo. 
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Ainda com a palavra, a economista frisa que a pauta desta Assembleia foi: a 

indicação dos novos prestadores de serviços de Administração e Custódia, em 

razão da renúncia dos atuais prestadores de serviços; e a autorização para que 

a Administradora do Fundo pratique todos os atos necessários para a 

implementação das deliberações acordadas entre os cotistas, caso aprovadas. 

Continuando, informa que antes de dar início a votação das pautas do dia, ficou 

decidido por todos os presentes que a Assembleia seria gravada em dispositivo 

de áudio vídeo.  

Visto que houve renúncia dos atuais prestadores de serviços do Fundo, o 

mesmo poderia ser liquidado caso não obtivesse nomes para novos 

prestadores de serviços, sendo assim o cotista Manaus indicou novo prestador 

de serviços de Administração e Custódia INTRADER DTVM LTDA, o qual foi 

aprovado por todos os cotistas presentes.  

Na sequencia o representante da Gradual CCTVM S.A, afirmou que há um 

instrumento de recompra das Debentures, de emissão da ITS@ - 

INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS – TECNOLOGIA PARA 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S.A., e que fara apresentação sobre o mesmo 

em Assembleia na qual a ordem do dia possa tratar do tema em especifico. 

Sendo assim votaram a favor da instauração de uma nova assembleia a ser 

marcada para o dia 08 de dezembro de 2016, no qual fosse incluído nas 

ordens do dia, tema especifico para tratar do assunto das Debentures.  

Finalizando, os representantes da INTRADER DTVM LTDA Sr. Fernando Daruji 

e Sr. Edson Hydalgo Júnior, esclareceram que a empresa está pronta para 

recepcionar a Administração e Custodia do fundo.  
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2) Boletim Focus 

Segundo o Boletim Focus os economistas do mercado financeiro mudaram, 

para melhor, suas projeções para a inflação neste ano. O Relatório de Mercado 

Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira, 28, mostra que a mediana 

para o IPCA - o índice oficial de inflação - este ano foi de 6,80% para 6,72%. 

Há um mês, estava em 6,88%. Já o índice para o ano que vem permaneceu 

em 4,93%.  

Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no 

médio prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para este ano caiu 

de 6,79% para 6,68%. Para 2017, foi de 4,81% para 4,80%.  

Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 6,89% e 

5,03%. Já a inflação suavizada para os próximos 12 meses cedeu de 4,94% 

para 4,89% de uma semana para outra - há um mês, estava em 4,95%. 

 

Entre os índices mensais mais próximos, a estimativa para novembro caiu de 

0,36% para 0,33%. Um mês antes, estava em 0,39%. No caso de dezembro, a 

previsão do Focus cedeu de 0,60% para 0,55%, ante 0,60% de quatro 

semanas atrás.  

No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado no fim de setembro, o BC 

havia apresentado suas estimativas mensais para o IPCA no curto prazo, 

sendo que a taxa projetada na época para a inflação em novembro era de 

0,45%. 

Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que 

justificou a decisão do colegiado de reduzir a Selic (a taxa básica de juros) de 

14,25% para 14,00% ao ano, o BC afirmou que cortes maiores dependerão da 

retomada da desinflação de serviços e de avanços no ajuste fiscal. 
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A inflação de alimentos, que em documentos anteriores era citada pelo BC, 

deixou de ser um dos principais problemas para o afrouxamento monetário. A 

instituição também confirmou na ata suas projeções para a inflação nos 

próximos anos, pelo cenário de referência: 7,0% em 2016, 4,3% em 2017 e 

3,9% em 2018. 

Em comunicação recente, já após a eleição de Donald Trump nos EUA, o 

presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a mensagem da última 

ata do Copom continua válida. Nesta terça e quarta-feira, dias 29 e 30, o 

Copom faz sua última reunião do ano e decide o novo patamar da Selic. 

O Relatório Focus mostrou mudanças nas projeções para os preços 

administrados. A mediana das previsões do mercado financeiro para o 

indicador este ano foi de alta de 6,07% para avanço de 6,02%. 

 

Para o próximo ano, a mediana foi de elevação de 5,30% para alta de 5,28%. 

Há um mês, o mercado projetava aumento de 6,00% para os preços 

administrados em 2016 e elevação de 5,20% em 2017. 

 

Na ata do último encontro do Copom, o colegiado do BC havia informado que 

esperava alta de 6,2% para os preços administrados em 2016, de 5,8% para 

2017 e de 5,1% para 2018. 

O relatório divulgado nesta segunda pelo BC também mostrou que a mediana 

do IGP-DI de 2016 passou de 6,88% para 6,83% da última semana para esta. 

Há um mês, estava em 7,29%. Para o ano que vem, a mediana das previsões 

foi de 5,17% para 5,06%. Quatro levantamentos atrás, estava em 5,38%. 

Os Índices Gerais de Preços (IGPs) são bastante afetados pelo desempenho 

do dólar e pelos produtos de atacado, em especial os agrícolas. 

Outro índice, o IGP-M, que é referência para o reajuste dos contratos de 

aluguel, passou de 7,25% para 7,18% nas projeções dos analistas para 2016. 
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Quatro levantamentos antes estava em 7,53%. Para 2017, a previsão foi de 

5,30% para 5,22% - um mês atrás estava em 5,41%. 

A mediana das previsões para o IPC-Fipe de 2016 permaneceu em 6,58%. Um 

mês antes, a mediana das projeções do mercado para o IPC era de 6,65%. 

Para 2017, as expectativas para a inflação de São Paulo seguiram em 5,06%, 

ante 5,55% de um mês antes. 

Ainda segundo o Relatório de Mercado Focus desta semana novas mudanças 

nas projeções de atividade, em meio à percepção de que o governo tem 

dificuldades para promover a retoma do crescimento do País. Pelo documento, 

as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) este ano passaram de 

retração de 3,40% para queda de 3,49%. Foi a oitava semana consecutiva de 

piora nas projeções de atividade para este ano. Há um mês, a perspectiva era 

de recuo de 3,30%. 

O BC informou há duas semanas que o IBC-Br de setembro subiu 0,15% ante 

agosto, na série ajustada. Apesar do ganho mensal, o indicador - uma prévia 

do PIB - fechou o terceiro trimestre com retração de 0,78% ante o segundo 

trimestre, o que reforçou entre alguns economistas a percepção de que a 

retomada da economia ficou mais para frente. 

Na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), os 

diretores do BC disseram, ao abordar a questão do crescimento, que "os 

indicadores de agosto situaram-se abaixo do esperado", mas ponderaram que 

oscilações tendem a ocorrer em momentos de estabilização da economia. 

Na semana passada, por sua vez, foi a turbulência política, envolvendo os ex-

ministros Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) e Marcelo Calero 

(Cultura), além do próprio presidente Michel Temer, que lançou dúvidas sobre 

a capacidade de o governo continuar promovendo ajustes na economia. 
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Para 2017, o Focus mostra que a percepção também piorou. O mercado prevê 

para o País um crescimento de 0,98% no próximo ano, abaixo do 1,00% 

projetado uma semana antes. Há um mês, a expectativa era de 1,21%. O BC 

trabalha com uma retração de 3,3% para o PIB em 2016 e com uma alta de 

1,3% para 2017. Já o Ministério da Fazenda, que projetava avanço de 1,6% 

para o próximo ano, divulgou uma nova estimativa na semana passada, de 

1,0%. 

No relatório Focus divulgado nesta segunda, as projeções para a produção 

industrial também indicaram um cenário difícil. A queda prevista para este ano 

passou de 6,02% para retração de 6,23%. Para 2017, a projeção de alta da 

produção industrial foi de 1,11% para 1,21%. Há um mês, as expectativas para 

a produção industrial estavam em recuo de 6,00% para 2016 e alta de 1,11% 

para 2017. No início de novembro, o IBGE informou que a produção industrial 

subiu 0,5% em setembro ante agosto, mas recuou 4,8% em relação ao mesmo 

mês de 2015. 

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do 

setor público e o PIB para este ano passou de 44,90% para 45,40% no Focus. 

Há um mês, estava em 45,00%. Para 2017, as expectativas no boletim Focus 

foram de 49,90% para 50,79%, ante projeção apontada um mês atrás de 

49,80%. 

 

3) Política de Investimentos 2017 

Pedindo a palavra, a economista, Sra. Mariana Azevedo, informa que a Política 

de Investimentos do IPMDC para o exercício de 2017 já está sendo elaborada 

e será apresentada aos membros do Comin na próxima reunião no dia 15 de 

dezembro de 2017. 
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Continuando, informa que seguindo informação oficial publicada ontem pela 

Secretaria de Previdência, o envio do Demonstrativo da Política de 

Investimentos – DPIN, exercício 2017, deverá ser efetuado no novo formato 

que constará na próxima versão do CADPREV, porém, como o sistema ainda 

não foi finalizado e faltam orientações, o prazo para seu envio 

será prorrogado para até 30/04/2017.  

Finalizando, destaca que essa alteração de prazo é apenas para o envio, 

permanecendo a obrigatoriedade de elaboração e aprovação da política até 

30/12, com registro de ata. 

 

4) Considerações Gerais 

4.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 15 

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

 

______________________________ 

Wagner de Jesus Soares 

Presidente 

 

______________________________ 

Roberto Franco Pereira 

Tesoureiro 

 

______________________________ 

Mariana Machado de Azevedo 

Economista 
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______________________________ 

Rosangela Pereira de Lima 

Diretora de Contabilidade 

 

_____________________________ 

Débora Ribeiro Duarte Arditti 

Diretora do Departamento de Pessoal 

 

_____________________________ 

Ermínia Olga Rocha de Miranda 

Secretária 

 

Anexos:  

 Resumo de Assembleia Geral de Cotistas 

 Focus Relatório de Mercado 

 


