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PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

ATA DA 7^ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - 2021
Realizada em 17/02/2021

Participação

í

-

^
•

Membros do Comitê de Investimentos:

Carlos Henrique da Rocha Santos - Presidente
Mateus Reissureição da Silva
Tiago Cacim D'Errico
Membros natos do Comitê de Investimentos:

Pedro Jorge Vilias Boas Alfredo Guimarães - Diretor superintendente e gestor de recursos
Ernâni Bernardino Alves de Sena - Diretor administrativo e financeiro
Convidados:

Diego Silva de Souza - Analista de seguro social - Economia
Acácia Chaves Reis - Chefe de gabinete da diretoria administrativa e financeira
Isis Lobo de Souza - Assessora especial I
Ana Clara Andrade de Almeida - Chefe de gabinete da diretoria da superintendência
Gustavo Andreotti Tuckmantel - Representante da SMI Consultoria
Rodrigo Malheiros Remor - Representante da SMI Consultoria
Secretária:

Milena Tavares do Sacramento - Designada pela portaria n° 02/2021

Pauta da Reunião

a) Monitoramento da carteira de investimentos do ISSM;
b) Análise de mercado e perspectivas do cenário econômico interno e externo;
c) O que ocorrer;
Anexos

1) Apresentação em PowerPoint elaborada pela SMI Consultoria;

Reunião

Rua Francisco Drumond, s/n°, Centro Administrativo - Camaçari - Bahia CEP: 42800-500
Telefone:(71) 3621-6823 FAX:(71) 3621 6617 Ouvidoria: 08000-717700 ,

Site: wvi/w.issm.camacari.ba.gov.br E-mail: issmpmc@gmail.com

//f

w

iWSTiTino D£ umimí w ritmou
0M«AC*A:-&A^

PREFEITURA MUNICIPAL

DE CAMAÇARI

Aos dezessete dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 15h00min, por
intermédio da plataforma de comunicação Googie Meet, em videoconferência, atendendo
às determinações da Lei Complementar 1644/2020, reuniram-se extraordinariamente os

membros do Comitê de Investimentos, sob a presidência do primeiro, CARLOS HENRIQUE

DA ROCHA SANTOS, TIAGO CACIM D'ERRICO, MATEUS REISSURREIÇAO DA SILVA,

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO

GUIMARÃES, com a participação dos seguintes convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA,
analista em seguro social - economia, ACÁCIA CHAVES REIS, chefe de gabinete, ISIS
LOBO DE SOUZA, assessora especial I e ANA CLARA ANDRADE DE ALMEIDA, chefe de
gabinete, alêm de GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS

REMOR, representantes da SMI CONSULTORIA. A teor do art. 15 da Portaria n° 111/2019,

após verificação do quorum legal para instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a)
monitoramento da carteira de investimentos do ISSM; b) análise de mercado e
perspectivas do cenário econômico interno e externo; c) o que ocorrer. Aberta a
reunião, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de Investimentos, PEDRO JORGE

VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, registrou a presença dos membros e convidados,
em seguida informou sobre a participação dos representantes da SMI Consultoria,

GUSTÃVO ÃNDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, os quais
foram convidados com o objetivo de informar e esclarecer dúvidas sobre as

recomendações da SMI consultoria, com relação à carteira de investimentos para o mês

em curso. Com a palavra, GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL, comunicou que a parte
estrutural da carteira de investimentos está bem montada e que, portanto, não hà grandes
mudanças a serem sugeridas. Pontuou apenas pequenos ajustes, como iniciar os aportes
no benchmark BDR nível 1 e ampliar investimentos no exterior, para atuarem como

proteção da carteira. Sobre renda fixa informou que no decorrer do ano será preciso fazer/
algumas alterações, mas que no momento ê preciso acompanhar um pouco mais a I
expectativa do mercado. Em seguida, concedeu a palavra ao seu colega RODRIGO
MALHEIROS REMOR, para abordar sobre o segundo item da pauta, b) análise de
mercado e perspectivas do cenário econômico interno e externo, o mesmo explanou,

que o governo brasileiro está sinalizando um retorno da medida de estímulos, de forma ^
dar suporte à economia atê que a vacinação esteja em estágio avançado. Informou que
_i
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expectativa é que o novo auxílio emergencial inicie em março com extensão até junho e
tem como valor esperado R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) mensais, com custo

estimado para os cofres públicos de R$ 30 bilhões. Ressaltou que o governo não tem esse
recurso no orçamento, por isso se faz necessário que seja aprovada uma nova "PEC de

orçamento de guerra", um pouco mais reduzida, talvez com algumas restrições. Relatou
que, para esse valor ficar fora do teto de gastos é provável que incluam medidas de

controle de gastos, porque senão haverá uma piora no cenário fiscal. Destacou que o
governo tem consciência disso, mas na prática, a aprovação do auxílio é muito mais fácil

de acontecer, do que as medidas restritivas para contenção de gastos. Em vista disso, o
mercado está acompanhando para ver como irá funcionar, o que gera bastante incerteza,

pelo risco de deterioração das contas públicas novamente em 2021, o que acarreta em
piora no cenário fiscal, além de todos os problemas que acompanham uma dívida pública
muito alta. Com relação à vacinação, informou que será um assunto que precisaremos
acompanhar ao longo do ano e que até o momento o estimado é de que tenham sido

aplicadas aproximadamente 5,6 milhões de doses de vacinas, considerando primeira e
segunda dose. Portanto, um ritmo bem lento de vacinação, justificado pela demora na

aquisição de vacinas e algumas dificuldades de logística. Salientou, ainda, que até então a
preocupação maior tem sido o alto número de casos e mortes pela GOVID-19, o que pode
trazer mais dificuldades para a economia brasileira no primeiro semestre. No cenário
internacional a vacinação também está em destaque e o processo também está lento na

maior parte do mundo. A dificuldade de obter vacinas, pela limitação de quantidade
máxima mensal que as fábricas têm capacidade de produzir, é o que tem gerado maior
dificuldade. Dito isso, ressaltou que os países que conseguirem acelerar e imunizar a maior
parte da população em 2021 tem uma maior possibilidade de retomada na atividade

econômica ainda esse ano. No entanto, ressaltou sobre o aparecimento de novas cepas doj
Coronavírus e que algumas delas podem diminuir a eficácia de algumas vacinas. O que
traz bastante incerteza e que pode dificultar o processo de vacinação no mundo inteiro. Ato
contínuo mencionou, como um dos pontos de atenção importantes, o pacote de estímulos

de US$1,9 trilhão que está sendo discutido no congresso dos Estados Unidos e que tem
grande chance de ser aprovado. O que contribuiria tanto para a economia dos Estados

Unidos, como também para o Brasil, pois o recurso acaba saindo um pouco do país e indo I
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para o restante do mundo. Em contrapartida, a expectativa de juros de títulos de longo
prazo nos Estados Unidos, tem subido bastante nos últimos dias e é possível que a

inflação volte, elevando os juros lá fora, refletindo em aumento de juros aqui no Brasil
também, o que pode prejudicar o nosso mercado de renda fixa. Em relação à atividade
econômica no Brasil, com o fim, a princípio até março, do auxílio emergencial em 2021 e o
aumento no número de casos da COVID-19, devem trazer maiores dificuldades

econômicas, principalmente no primeiro semestre. Desta forma, dependendo de como for o

esforço para aceleração da vacinação e de como seguir a situação de contágio pela
COVID-19 aqui no Brasil, pode-se esperar uma possível melhora no segundo semestre de
2021. Em relação ao desemprego, que segue a atividade econômica, portanto ainda com

muitas incertezas, noticiou que, no final do ano passado houve uma redução no
desemprego pelo efeito sazonal de fim de ano, que deve ser revertido agora no início de
2021, tanto pelo fim do efeito sazonal, quanto pela piora esperada da atividade econômica.

Sobre a expectativa do mercado, salientou que a inflação desacelerou no mês de janeiro,
com alta de 0,25%. Explicada pela redução de consumo e de demanda trazido pelo fim do
auxílio emergencial e que no acumulado em 12 meses, o IPCA registra aumento de 4,56%.
Desta forma, falou que é esperado que a inflação acumulada fique mais alta no início do
ano, pois em março, abril e maio de 2020 houve inflação extremamente baixa, ocorrendo
até mesmo deflação no IPCA, então a partir do momento que sai do acumulado de 12
meses e entra a inflação nova, faz com que o acumulado suba um pouco mais. O que é
natural, sendo esperado que a inflação continue subindo até abril e maio e depois que volte
a patamares mais baixos, fechando o ano próximo da meta. Evidenciou que essa

aceleração da inflação pode assustar, mas não vai ser motivo de grandes movimentações /l|
na política monetária, além do que já está sendo estipulado pelo Banco Central. Informou / m

que a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (COPOM) está prevista para/Jf
acontecer em março, mas ainda não há consenso do mercado sobre que ação o Banco f
Central tomará nesse encontro. Há uma incerteza muito grande na possibilidade de o
aumento ocorrer em março, ou se deixarão para maio. Há fatores que evidenciam para

ambas as direções. Por um lado, a inflação próxima da meta e risco fiscal aumentam a

chance dos juros subirem ao longo deste ano. Por outro lado, a atividade econômica emj ^
baixa pode levar a adiamento da subida da Selic. A única certeza que o mercado tem é quert \
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a taxa de juros irá aumentar em 2021, o que não se sabe é quão cedo irão começar a
aumentar e qual será a magnitude. Finalizou apresentando as projeções econômicas
trazidas pelo relatório FOCUS para os anos de 2021 e 2022, respectivamente: IPCA 3,62%
e 3,49% PIB 3,43% e 2,5%; Câmbio R$ 5,01 e R$ 5,00; SELIC 3,75% a.a. e 5% a.a. Ao

pedir a palavra, DIEGO SILVA DE SOUZA, analista em seguro social - economia,
comentou que o aumento ou diminuição da Selic é um instrumento para contenção da
inflação, como a projeção da inflação está dentro da meta e sem previsão de aumento

significativo a ponto de ter uma reação nos juros, falou não acreditar em aumento enquanto
a inflação não der sinais de alta. Ao retomar a palavra, RODRIGO MALHEIROS REMOR,
disse que apesar da inflação estar bem próxima da meta, o que o mercado está avaliando

sobre esse possível aumento da Selic mais cedo, seria pela fala do Banco Central, que em
seu último comunicado informou que os núcleos de inflação estão muito elevados, sendo
assim, acima do que consideram compatível ao cumprimento da meta, somados a análise

do balanço de riscos, são os pontos que poderiam motivar esse aumento nos juros.
Justificou que uma piora no cenário fiscal e uma surpresa inflacionária poderiam fazer com
que a inflação disparasse de uma maneira que não está sendo prevista e poderia trazer um
descontrole á política monetária. Contudo, ressaltou que a equipe técnica da SMI
Consultoria está considerando que o fato da atividade econômica estar mais fraca,
dificilmente fará com que a inflação suba durante 2021. Finalizou, se colocando á

disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir após a reunião.
Por fim, o gestor de recursos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES,
registrou que, em razão do meio pelo qual ocorreu a reunião, notadamente por meio de
videoconferência, estando cada participante em local distinto, inclusive fora do estado da

a,

Bahia, como no caso dos representantes da SMI CONSULTORIA, ficará dispensada a f L

assinatura de GUSTAVO ANDREOTTI TUCKMANTEL e RODRIGO MALHEIROS REMOR, \uj
devendo, para tanto, ser tomadas as assinaturas dos demais participantes. E nada mais 1/h

havendo passível de registro, o gestor de recursos e membro nato do Comitê de ^
Investimentos, PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, encerrou a f

reunião agradecendo a participação de todos e eu, MILENA TAVARES DO ^
SACRAMENTO, na qualidade de secretária designada pela Portaria n° 02/2021, de 28 d^\
janeiro de 2021, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada.
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Carlos Henrique da Rocha Santos

Tiago Cacim D'Errico

Membro/Presidente

Membro

Mateus Reissurreição da Silva

Pedro Jorge vilias Boàs~A|l|redo Guimarães

y

Membro

Superintendente/Gestor de Recursos
/ Membro

Ernâni Bernardino Alves de Sena

Milena Tavares do Sacramento

Diretor Administrativo e Financeiro

Secretária

Membro

X^Acácia Chaves Reis

Isis Lobo de Souza

Chefe de Gabinete

Assessora Especial I

Convidada

Convidada
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Diego

Souza

Ana Clara Andrade de Almeida

Analista em Segliro SDcial - Economia

Chefe de Gabinete

CoAividado

Convidada
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o governo está sinalizando uma volta da medida de estímulos, de forma a dar suporte à economia até que
a vacinação esteja em estágio avançado.

O novo auxílio:

> Deve começar em março e durar até junho;

> Valor esperado do benefício de R$ 250,00 mensais;
> Custo estimado de R$ 30 bilhões;
> Será aprovado mediante medidas de controle de gastos.

O mercado ainda se preocupa com uma possível deterioração
nas contas públicas trazida pela medida.

SM(

o governo está sinalizando uma volta da medida de estímulos, de forma a dar suporte à economia até que
a vacinação esteja em estágio avançado.
Vacinas Aplicadas no Brasil

16 de fev.de 2021

|
1

Doses apticadâs
5.609 937|
Doses a cada 100 pessoas
2,^ j

17 de jan.

23 de jarv

29 de jan.

4 de fev.

10 de fev.

16 de fev.

Dificuldades com logística e aquisição de vacinas levam a um
processo mais lento de imunização.

SM(

CENÁRIO INTERNACÍGNAL

O processo ainda é lento na maior parte do mundo.

Se bem-sucedida, pode auxiliar na retomada econômica já neste ano.
Novas cepas do coronavírus podem atrapalhar esforços de
imunização.

Pacote de US$ 1,9 trilhão está sendo discutido e pode ser aprovado
com poucas mudanças (possível aprovação hoje).
sitW

Pode contribuir para a economia, mas aumenta expectativa de juros.

Possível volta da inflação no país também preocupa os mercados.

SMÍ

ATIVIDADE ECONÔMICA

O último mês de 2020 já apresentou efeitos adversos na atividade, antecipando o fim de medidas de
estímulo. No início deste ano, a economia deve continuar a apresentar dificuldades.

Indicadores de Atividade Econônnica
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Industria

Serviços
Fonte: IBGE e Banco Central. Elaboração: SMI Consultoria.

DESEMPREGO

Com a situação ainda incerta, o emprego normalmente segue a tendência da atividade econômica.
Aumento da pandemia pode dificultar a retomada do mercado de trabalho em 2021.

Taxa de desemprego(%

Nível de ocupação: 48%

-<

>-Taxa de desemprego^^1440%-.
►Média móvel 12 meses

2020

Fonte: IBGE. Elaboração: SMI Consultoria.

IPCA

O IPCA desacelerou em janeiro, com alta de 0,25%. No acumulado em 12 meses, o índice registra

aumento de 4,56%. É esperado que a inflação acumulada fique em níveis mais altos no início do ano.
Núcleos de Inflação

Íeo de dupla
Núcleo por
exclusão (exl)

Núcleo por
exclusão (exO)

jan/19 mar/19 mai/19 jul/19 set/19 nov/19 jan/20 mar/20 mai/20 jul/20 set/20 nov/20 jan/21
Fonte: IBGE. Elaboração: SMI Consultoria.

Próxima reunião ocorrerá em março, não há consenso sobre que ação o Banco Central (BC)tomará nesse
encontro.

O BC vai aumentar a taxa Selic neste ano, a dúvida é quando:
• Sinais apontam para a possibilidade de o aumento já ocorrer em março;
• Probabilidade é maior, no entanto, de que o aumento ocorra apenas em maio;
• Inflação próxima da meta e risco fiscal aumentam a chance de maior aumento
nos juros ao longo deste ano;

• Por outro lado, atividade econômica em baixa pode levar a adiamento da subida
da Selic.

SMf

EXPECTATIVAS DO MERCADO PARA 2021E 2022

PB

IPCA
2021

2022

2021

2022

3,62%

3,49%

3,43%

2,50%

2021

2022

SELIC

CAMBIO

2021

2022

R$ 5,01

R$ 5,00

3,75% aa.

5,00% a.a.

Fonte: Relatório Focus. Elaboração: SMI Consultoria.
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