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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN 

COMIN - Nº 01/2017 

 

Data: 13/01/2017 

 

Participantes Efetivos: João Carlos de Sousa Brecha – Presidente, Marcelle 

de C. Fabiano – Assessora Especial da Presidência, Mariana Machado de 

Azevedo – Economista, Rosangela Pereira de Lima – Diretora de 

Contabilidade, Wesley dos Santos Fontes – Diretor do Departamento de 

Pessoal, Ermínia Olga Rocha de Miranda – Secretária, Rodrigo dos Santos 

Cordeiro – Tesoureiro e Giselle Resende de Oliveira – Assessora de 

Gabinete (convidada). 

Às quatorze horas do dia treze de janeiro de dois mil e dezessete, atendendo a 

convocação, reuniram-se os participantes supramencionados, devidamente 

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

1) Apresentação da nova Diretoria do IPMDC 

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

à nova Diretoria do IPMDC e novos membros do COMIN informando da 

importância das reuniões desse Comitê e da obrigatoriedade de realização do 

mesmo duas vezes ao mês, bem como da necessidade de quorum mínimo de 

50% mais um para que a mesma ocorra. 

Continuando, frisa mais uma vez a importância da existência do Comin e cita 

algumas das principais responsabilidades do Comitê como por exemplo: propor 
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anualmente a Política de Investimentos, acompanhamento do desempenho dos 

investimentos mantidos pelo Instituto, proposição de investimentos e 

desinvestimentos, alocação tática dos investimentos sempre em consonância 

com a Política de Investimentos, determinar políticas de taxas e corretagens, 

dentre outros. 

Ainda com a palavra, a economista informa da necessidade de que mais da 

metade dos membros do Comin tenham o certificado Anbima CPA-10 pois 

configura-se como exigência do Ministério da Previdência Social através da 

Portaria MPS 440/2013.  

A economista faz um resumo para os presentes sobre o Fundo Piatã, 

pertencente ao IPMDC desde 2009, e que está fechado para resgate a 

princípio até 2022, sobre o processo movido pelo IPMDC contra a antiga 

administradora, BNY Mellon, e sobre a necessidade da ida do novo presidente, 

Sr. João Carlos de Sousa Brecha, a sede da gestora do Fundo, Incentivo 

Investimentos, localizada na cidade de São Paulo. 

Finalizando, apresenta de maneira sucinta a Política de Investimentos para 

2017, informando que a mesma já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo do 

IPMDC e que falta ser enviada ao site do MPS, através do sistema CADPREV, 

porém que o prazo, devido a alterações no sistema, foi estendido até 30 de 

abril de 2017.  

2) Boletim Anbima 

Segundo o Boletim Anbima, em dezembro, a valorização do IMA, carteira dos 

títulos públicos marcada a mercado, refletiu o aumento das apostas na 

elevação do ritmo de queda dos juros a partir de janeiro de 2017, de 25 para 50 

pontos base. 
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Contribuíram para essa percepção as sinalizações do Banco do Central (ata do 

Copom e Relatório de Inflação) quanto à possibilidade de uma maior 

flexibilização da política monetária, compatível com a desaceleração da 

inflação e os avanços no campo fiscal, sobretudo após a aprovação da PEC 

dos gastos. 

Entre os sub-indices do IMA, os de maior duration apresentaram os retornos 

mais expressivos. O IRF-M1+ (prefixado acima de um ano) e o IMA-B 5+ (NTN-

Bs acima de cinco anos) registraram retornos de 2,11% e 3,71%, enquanto as 

carteiras de menor duration, IRF-M1 (LTNs/NTN-Fs até um ano) e IMA-B 5 

(NTN-Bs até cinco anos), variaram 1,20% e 1,39%, respectivamente. 

Ao contrário de 2015, quando o desempenho positivo dos índices de 

maturidade mais curta caracterizou o período, os de prazos mais longos foram 

os destaques de 2016. O IMA-B5+ registrou a maior variação anual, 31,04%, 

seguido do IRF-M1+, com 29,64%. Esse resultado ocorreu em função das 

expectativas de convergência da inflação e da conseqüente redução dos juros, 

a despeito das incertezas econômicas e políticas, que mantiveram-se no radar 

dos investidores ao longo do ano. A resiliência inflacionária, contudo, sobretudo 

dos segmentos de alimentos e serviços, só permitiu ao Banco Central iniciar a 

redução dos juros em outubro. 

Ainda segundo o Boletim, o estoque de Letras Financeiras em 2016 (posição 

do último dia de dezembro) registrou queda de 1,2% em relação a 2015, que, 

apesar de pequena, é inédita desde o início das emissões em 2010. O prazo 

mínimo de 2 anos das LFs em um contexto de incerteza quanto ao cenário 

político e econômico reforçou a pouca 

em  relação a 2015, que, apesar de pequena, é inédita desde o  início das emis

sões em 2010. O prazo mínimo de dois anos das LFs em um contexto de 

incerteza quanto ao cenário político e econômico reforçou a pouca disposição 

dos investidores em alocar recursos em títulos de emissão privada de médio 
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prazo. A participação desses papéis no estoquede títulos de renda fixa 

manteve-se praticamente estável, caindo de 9% em 2015 para 8%em 2016. 

Dentro dos instrumentos de captação bancária, os CDBs mantém o maior 

estoque (R$ 596 bilhões), seguido das Letras Financeiras (R$ 430 bilhões) e 

da LCI (R$202 bilhões) 

 

3) Considerações Gerais 

3.1 - Foi marcada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 26 

de janeiro de 2017, às 14 horas. Nada mais. 

 

 

______________________________ 

João Carlos de Sousa Brecha 

Presidente 

 

_____________________________ 

Marcelle de C. Fabiano 

Assessora Especial da Presidência 

 

______________________________ 

Rodrigo dos Santos Cordeiro  

Tesoureiro 

 

______________________________ 

Mariana Machado de Azevedo 

Economista 
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______________________________ 

Rosangela Pereira de Lima 

Diretora de Contabilidade 

 

_____________________________ 

Wesley dos Santos Fontes 

Diretor do Departamento de Pessoal 

 

_____________________________ 

Ermínia Olga Rocha de Miranda 

Secretária 

 

 

 

 

Anexos:  

 Portaria MPS 440/2013 

 Boletim Renda Fixa Anbima – Janeiro 2017 


