
 

 

 

 

 

ATA Nº 013 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: 26.01.2021 7 

Horário: 10h00min 8 

Membros presentes: Johnny George Oliveira de Carvalho, Ivone 9 

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

Gustavo Andreotti Tuckmantel (SMI Consultoria de 11 

Investimentos) e Rodrigo Remor (Economista da SMI Consultoria 12 

de Investimentos) 13 

 14 

Pauta: 1º item da ordem do dia: Apanhado geral da atual 15 

situação do mercado financeira e Cenário de Investimento no 16 

Brasil para 2021; 2º item da ordem do dia: Carteira do Impres. 17 

    18 

A Ata da reunião anterior número 12 foi repassada a todos os 19 

membros do comitê por e-mail e aprovada por unanimidade com a 20 

publicada no site do Impres. Rendimentos: resultado do mês de 21 

dezembro, meta de 1,95% e carteira rendeu 2,23%, com acumulado 22 

do ano da meta de 11,77% e da carteira de 4,95%. 23 

A reunião foi aberta pelo Presidente do Comitê de 24 

Investimentos do Impres, Sr. Johnny George Oliveira de 25 

Carvalho, o qual cumprimentou todos os presentes e passou a 26 

palavra para o Sr. Gustavo. 1º item da ordem do dia: O Sr. 27 

Gustavo destacou que 2020, inicialmente, era um ano com uma 28 

boa perspectiva, porém com a pandemia do COVID-19 o mercado 29 

financeiro sofreu uma grande baixa. A meta do Impres para o 30 

ano de 2020 atingiu 42% da meta, ou seja, 4,95% que representa 31 

uma porcentagem satisfatório em virtude do ano de crise. Foi 32 

ressaltado que os RPPS’s não conseguem bater a meta todos os 33 

anos, pois deve-se ter um controle e não vale a pena correr 34 

grandes riscos. O Sr. Gustavo após repassar as primeiras 35 



 

 

 

 

 

informações passou a palavra ao economista da SMI, Sr. 36 

Rodrigo, o qual confirmou a todos os presentes que no ano de 37 

2021 o Brasil terá problemas no âmbito fiscal, visto que o 38 

grande número de mortes e novos casos de COVD-19 dificultam a 39 

retomada da economia. Destacou que se a dívida brasileira ser 40 

muito alta, irá impactar nos investimentos estrangeiros e na 41 

criação novos empregos. Portanto, o ano de 2021 será 42 

desafiador para economia, visto as incertezas com o cenário 43 

fiscal que se encontra fragilizado com os grandes gastos 44 

causados pela pandemia.  45 

Para retomada da economia é necessária atenção nas eleições 46 

para presidência da Câmara e Senado e a Reforma da 47 

Administrativa e Tributária, bem como, as medidas do governo 48 

para a contenção de gastos. Poderá ter aumento da taxa de 49 

juros em decorrência das dívidas do país.  50 

Pontos de atenção: Se a vacinação for bem sucedida pode 51 

auxiliar a retomada da economia ainda no ano de 2021. 52 

No mercado internacional, o Estados Unidos anunciou um pacote 53 

de US$ 1,9 trilhão para o combate a pandemia, o que pode 54 

aumentar a expectativa de juros dos EUA e do Brasil. 55 

Indicadores informam que a atividade desacelerada em 2021 56 

acarreta a quedas ou estagnação. Há previsão para recuperação 57 

no 2º semestre de 2021. 58 

- Taxa de desemprego: tem uma alta com a pandemia.  59 

- COPOM - manteve a taxa Selic em 2% ao ano, mas pode aumentar 60 

durante 2021. 61 

- IPCA: acumulado de 12 meses é de 4,52% em 2020 e deve se 62 

acomodar durante o ano de 2021. 63 

- Perspectiva IPCA – 2021: 3,50% e 2022: 3,50%; 64 

- PIB – 2021: 3,49% e 2022: 2,50%; 65 

- Cambio – 2021: 5,00% e 2022: 4,90%; 66 

Selic – 2021 3,5% a.a e 2022: 5,00% a.a; 67 

Por fim, o Sr. Gustavo enfatizou que atualmente o mercado 68 

financeiro possui muitas incertezas, mas acredita que o pior 69 

já passou em março de 2020 e que no atual cenário é importante 70 



 

 

 

 

 

o RPPS possuir uma carteira diversificada sem correr muitos 71 

riscos. 2º item da ordem do dia:, O Sr. Gustavo explanou sobre 72 

a carteira do Impres, destacando que a legalidade garante a 73 

segurança dos investimentos conforme estabelecido pela 74 

Secretaria de Previdência e que o Impres não teve nenhum 75 

desenquadramento em sua carteira. Destacou que a SMI possui 70 76 

clientes e que o Impres está em 10º lugar em rentabilidade.  77 

Foi ressaltado que nos processos de investimento a SMI tem a 78 

mesma responsabilidade do Impres e que para auxiliar seus 79 

clientes reuniões de carteira recomendada e posicionamento dos 80 

RPPS’s para melhorar a rentabilidade dentro de um risco 81 

aceitável. 82 

A carteira do Impres está de acordo com a legalidade e instrui 83 

o instituto a aumentar os investimentos no exterior, sem 84 

rentabilidade cambial, ou seja, que não depende da moeda.  85 

Nada mais a tratar, o Presidente do Comitê de Investimentos 86 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião que foi 87 

secretariada por Emanuelle Biolchi. Joaçaba/SC, aos 26 de 88 

janeiro de 2021.  89 
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