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Reunião Ordinária 

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se remotamente, via 
Whatsapp, o Comitê de Investimentos do RPPS/SJ, composto nesta data pelos membros Gladis 
Regina Madeira Tavares, Maria da Conceição dos Santos Chaves e Tiago Oliveira dos Santos, a 
presidente do CMP, Sra. Carolina Azevedo Guimarães e a Gestora Administrativa, Ana Beatriz 
Ferreira Garcia, como ouvintes, e o Gestor de Investimentos, Bruno Cristiano Coleto 
Montemaggiore. As pautas discutidas na presente reunião foram: breve análise de cenário 
econômico mundial e doméstico, exposição de rentabilidade dos indexadores os quais balizam os 
ativos do RPPS, informar os resultados acumulados até o mês de fevereiro e, traçar as diretrizes 
dos investimentos e desinvestimentos até a próxima reunião. Atingido por duas das piores 
recessões de sua história em apenas cinco anos, o Brasil fecha o ciclo dos anos de 2010 tendo 
vivido a pior década de que se tem registro em mais de um século na economia do país. Efeito 
direto da pandemia que paralisou a economia global em proporções jamais vistas, o Produto 
Interno Bruto (PIB) do Brasil teve em 2020 uma queda histórica de 4,1%. O resultado foi 
divulgado nesta quarta-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-
se da maior retração desde 1990, quando o indicador recuou 4,35%, no governo do ex-
presidente Fernando Collor. Como era esperado, o setor de serviços, um dos mais afetados pela 
pandemia, puxou a queda. Enquanto a indústria recuou 3,5%, serviços contraíram 4,5%, a maior 
queda da série histórica, iniciada em 1996, segundo o IBGE. A recessão não atingiu todos os 
setores da economia da mesma forma. O setor agropecuário, por exemplo, teve um avanço de 
2% no ano passado. O resultado fez com que o país ficasse em 21º lugar em um ranking de 
crescimento econômico de 50 países em 2020, segundo a agência de classificação de risco Austin 
Rating.  Canadá, Coreia do Sul e Rússia passaram o Brasil na lista global, e o país deixou de figurar 
entre as dez maiores economias do mundo. O reajuste de preço dos combustíveis já vem dando 
suas caras na inflação. Por exemplo, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-
15), considerado uma prévia da inflação, subiu 0,48% em fevereiro. Segundo o IBGE, dos nove 
grupos de produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram alta no mês, e o maior impacto foi 
do grupo Transportes (1,1%). Essa tendência tem tudo para continuar. Já no primeiro dia de 
março, a Petrobras voltou a reajustar os preços dos combustíveis nas refinarias. Segundo as 
contas de André Perfeito, economista-chefe da Necton, isso representará, no curto prazo, "uma 
nova pressão de pelo menos 0,2%" sobre o IPCA, que mede a inflação no país. Os indexadores 
onde o RPPS tem seus recursos aplicados, até a data de ontem acumulava em -0,477 (IMA-B), -
0,063 (IDKA 2 A), -0,0828 (IRF-M1) e 0,026 (CDI). No mês de fevereiro de 2021 fechamos com um 
PL de R$61.056.963,57 e uma rentabilidade negativa de –R$232.066,08. Quanto às posições dos 
ativos, diante da instabilidade de mercado, que tem acumulado perdas constantes e grande 
maioria dos ativos disponíveis para investimento sugiro que os novos investimentos sejam feitos 
no Caixa FI Brasil DI Longo Prazo e os desinvestimentos no Caixa Fi Brasil IRF-M 1 TP RF, visto que 
o primeiro apresenta além de uma rentabilidade que dificilmente ficará negativa, apresenta uma 
ínfima, mas positiva rentabilidade, e o segundo um rendimento muito baixo, porém estável. 
Sendo acatado por todos os presentes e nada mais havendo a discutir a reunião foi encerrada e a 
ata será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 


