
 

 

 

 

 

ATA Nº 012 1 

 2 

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE 3 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA 4 

 5 

Reunião Online – Google Meet 6 

Data: 12/11/2020 7 

Horário: 11h00min 8 

Membros presentes: Johnny George Oliveira de Carvalho, Ivone 9 

Zanatta, Andre Luiz Sauer, Sidnei Gemelli, Emanuelle Biolchi, 10 

Juliane Kusnier (presidente do Conselho de Administração), 11 

Gustavo Andreotti Tuckmantel (SMI Consultoria de 12 

Investimentos) e  Economista da SMI Consultoria de 13 

Investimentos 14 

 15 

Pauta: 1º item da ordem do dia: Apanhado geral da atual 16 

situação financeira dos RPPS diante da pandemia da COVID-19; 17 

2º item da ordem do dia: Cenário de Investimento no Brasil 18 

para 2021; 3º item da ordem do dia: Apresentação da Política 19 

de Investimento 2021 pela SMI Consultoria de Investimentos. 20 

    21 

A Ata da reunião anterior número 11 foi repassada a todos os 22 

membros do comitê por e-mail e aprovada por unanimidade com a 23 

publicada no site do Impres. Rendimentos: resultado do mês de 24 

outubro, meta de 1,38% e carteira rendeu -0,28%, com acumulado 25 

do ano da meta de 8,07% e da carteira de 0,53%. 26 

A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê de 27 

Investimentos do Impres, Sr. Johnny George Oliveira de 28 

Carvalho, o qual cumprimentou todos os presentes e passou a 29 

palavra para o Sr. Gustavo. 1º item da ordem do dia: O Sr. 30 

Gustavo destacou que em virtude da pandemia do COVID-19 o 31 

Impres não irá conseguir bater a meta, assim como todos os 32 

demais RPPS do nosso Estado, entretanto ressaltou que o Impres 33 

foi considerado o 2º melhor cliente do ano da empresa SMI 34 

Consultoria de Investimentos e que provavelmente iremos fechar 35 



 

 

 

 

 

o ano com rendimento da carteira e 1%. Após repassar as 36 

informações sobre o cenário financeiros dos RPPS, o Sr. 37 

Gustavo explicou a todos os presentes sobre a importância da 38 

Política de Investimentos do Instituto, a qual possui a 39 

finalidade de proteger o patrimônio do Impres e estabelecer a 40 

responsabilidade de cada órgão.  2º item da ordem do dia: O 41 

Sr. Gustavo após repassar as primeiras informações passou a 42 

palavra ao economista da SMI, o qual explanou de forma 43 

suscinta sobre o Cenário de Investimento no Brasil para 2021, 44 

primeiramente foi exposto a situação do cenário externo, visto 45 

que o aumento de casos do novo COVID-19 nos Estados Unidos e 46 

na Zona do Euro trouxe grandes dificuldades da retomada da 47 

economia, com uma perspectiva de melhora após a aprovação e 48 

distribuição da vacina. Já a China é o único país com 49 

investimento positivo no atual cenário de pandemia, em virtude 50 

dos estímulos diretos do governo à indústria local. 51 

Foi ressaltado os pontos de atenção para o cenário de 52 

investimento após a liberação e distribuição da vacina, que 53 

são: medidas de estímulos, retomada da economia pós pandemia e 54 

a relação entre a China e os Estados Unidos.  55 

Sobre a conjuntura interna no Brasil, o PIB está enfraquecido 56 

em virtude dos anos de 2015 e 2016, sendo que se tem uma 57 

perspectiva de crescimento no ano de 2021 de 3,31%, porém esse 58 

crescimento não é capaz de recuperar as quedas dos anos 59 

anteriores. Já o PIB do ano de 2020 a perspectiva é de queda 60 

de 5%. A taxa de desemprego também aumento em nosso país em 61 

decorrência das trágicas consequências da pandemia. IPCA 62 

acumulado – temos uma aceleração temporária da inflação, porém 63 

em 2021 deve entrar em níveis mais baixos. Selic (taxa de 64 

juros) – O mercado financeiro tinha expectativa de 4,5% ou 4%, 65 

porém o COPON reduziu a taxa em 2%.  66 

Foi enfatizado pelo economista que só teremos uma recuperação 67 

econômica no ano de 2021 com a aprovação e distribuição da 68 

vacina. 69 



 

 

 

 

 

Quanto ao cenário fiscal de 2020 houve quedas de arrecadação e 70 

aumento de gastos, sendo a dívida pública nesse ano de 90% do 71 

PIB podendo chegar em 100% até o final de dezembro de 2020. 72 

Por fim, foi informado que em virtude da atual situação do 73 

mercado financeiro brasileiro, tem-se uma percepção de alto 74 

risco de investimento no Brasil. 3º item da ordem do dia: 75 

Apresentação da Política de Investimento 2021 pela SMI 76 

Consultoria de Investimentos. Após a apresentação do Cenário 77 

de Investimento a palavra foi repassada ao Sr. Gustavo o qual 78 

realizou a apresentação da Polícia de Investimentos. Objetivo: 79 

estabelecer a forma de gerenciamento dos investimentos e 80 

desinvestimentos dos recursos financeiros do Impres, 81 

considerando os fatores de liquidez, transparência, solvência, 82 

risco e segurança. A resolução 3.922/2020 determina algumas 83 

definições que devem constar na polícia de investimentos, a 84 

primeira é o período de vigência de 01/01/2021 a 31/12/2021. 85 

Quanto a estratégia, foi enfatizado a alocação de investimento 86 

de médio e longo prazo, que são de 03 a 05 anos sendo esse 87 

ponto um fator novo na PI 2021. A meta de rentabilidade é 88 

estabelecida pelo Impres, com taxa de juros e índice de 89 

referência que geralmente são IPCA e INPC. O Modelo de Gestão 90 

é próprio com decisão final do Impres e com o auxílio da SMI.  91 

A PI 2021 estabelece a competência dos responsáveis do Impres, 92 

do Diretor, Conselho Administração, Comitê de Investimento, 93 

Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e também da Consultoria.  94 

Quanto a Estratégia de Investimento e desinvestimentos 95 

utiliza-se alguns critérios dos seguimento de renda fixa, 96 

variável e de investimentos estruturados, com o objetivo de 97 

buscar uma estratégia mais ativa e com melhores opções de 98 

produtos, com os seguintes parâmetros: Investimentos – limite 99 

máximos abaixo do índice de referência para alocação;  100 

Desinvestimentos – período de até 06 meses consecutivos para 101 

produtos com performance abaixo de índice de referência. 102 

Vedações – é vedada a aplicação em fundos multimercados que 103 

aloquem mais de 50% do patrimônio em FIP e FII, sendo no 104 



 

 

 

 

 

máximo 10% do total de aplicações em cotas de um mesmo Fundo 105 

de Investimento Imobiliário. As estratégias alvo foram 106 

encaminhadas ao Impres com base no cenário atual e com limites 107 

superiores e inferiores. A gestão de riscos da PI 2021 108 

estabelece algumas regras que permitirão identificar, mensurar 109 

e controlar todos os riscos os quais os investimentos estão 110 

expostos com um limite máximo de 9% de volatilidade anualizada 111 

e de 12% para o VAR, os riscos de crédito com classificação 112 

mínima (BBB) e riscos de liquidez com limite mínimo para a 113 

carteira de investimentos de 30% do patrimônio líquido, com 114 

prazo de 90 dias. A resolução 3.922/2020 também estabelece a 115 

necessidade da elaboração de um plano de contingência, o qual 116 

tem a finalidade de readequar a carteira de investimentos a 117 

legislação e normas vigentes. Por fim, o Sr. Guilherme 118 

informou que os investimentos no exterior podem ser de até 10% 119 

o que pode agregar os resultados do Impres. Nada mais a 120 

tratar, o Presidente do Comitê de Investimentos agradeceu a 121 

presença de todos e encerrou a reunião que foi secretariada 122 

por Emanuelle Biolchi. Joaçaba/SC, aos 12 de novembro de 2020. 123 
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