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ATA Nº. 007 2021

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um às
dezessete horas e trinta minutos excepcionalmente por força do
disposto no Decreto nº 3.607 de 04.01.2021, realizou-se por
dispositivo móvel wathsapp por convocação do gestor responsável
pela Política Anual de Investimentos reunião para tratar da seguinte
Pauta: 1) Análise da Ata do Copom para as decisões de
Investimentos do RPPS, iniciada a reunião, o presidente do
Comitê de Investimentos expôs que o Banco Central em reunião
realizada no último dia 16 e 17 de março de 2021, havia elevado a
Taxa Selic de 2,00% para 2,75%, e que essa decisão havia
surpreendido a maioria dos analistas de mercado que esperava um
aumento de 0,50%, mas enfatizou que o documento mais
importante era a ata que foi divulgada no dia 23 de março, pelos
motivos expostos nela, manifestou o presidente, o Copom no
entendimento dos seus membros estava convencido de que o
aumento seria inevitável já que a inflação acumulada em 12 meses
pelo IPCA estava em 5,20% a.a., com receio que estourasse o teto
da meta de inflação projetada para 2021 que era 5,25% e diante
das preocupações com o risco fiscal, o agravamento da pandemia e
a demora na normalização das cadeias produtivas, na visão do
Copom, frisou ele, a elevação em 0,75% a.a., havia se dado mais
pelo medo de que efeito causado pelas pressões inflacionárias de
curto prazo em alguns setores da economia viesse a desancorar as
expectativas de inflação para 2022, por outro lado, os membros do
Copom avaliaram que os risco fiscal continuava elevado e, mesmo
que houvesse reformas que trouxessem alívio fiscal isso só se

dissiparia no médio prazo, e que para o curto prazo, o remédio
encontrado foi a elevação no patamar de 0,75% e antecipação de
um outro aumento dessa magnitude já para a próxima reunião,
assim sendo, o Comitê havia deixado bem claro que poderia vir a
revisar essa taxa caso houvesse uma mudança significativa nas
projeções de inflação e no balanço de riscos, avaliando ainda que
no curto prazo o agravamento da pandemia tinha causado uma
demora na normalização das cadeias produtivas e que em virtude
disso, os custos de produção estavam pressionando alguns setores,
causando com isso, um choque inflacionário positivo, pois os dados
de atividade e do mercado formal de trabalho sugeriam que a
ociosidade da economia como um todo se reduziu mais
rapidamente do que o previsto, apesar do aumento da taxa do
desemprego, segundo eles o IBC-Br(Indice de Atividade Econômica
do Banco Central) balizador do PIB, havia subido 1,04% em janeiro
em comparação com o mês anterior, fechando nove meses de
crescimento positivo e acima da expectativa de mercado, na parte
final do documento o presidente do Comitê de Investimentos,
ponderou que o Copom avaliou que o ritmo de vacinação associado
a incerteza do crescimento da economia no primeiro e segundo
trimestres, sugeriam uma postura mais austera do Comitê no intuito
de trazer a inflação para dentro das metas projetadas pelo BC, após
fazer a análise da ata do Copom o comitê de investimentos do
RPPS conclui que a alta, assim com as próximas altas que
poderiam ocorrer mudavam pouco o cenário para investimento no
curto prazo, mas como o mercado já havia precificado esse
compromisso, isso não afetaria a carteira de investimentos do
RPPS, já que a elevação era vista como necessária pelo mercado,
mas caso contrário como ocorrera em outras vezes em que o
Copom se obrigou a subir juros para conter uma inflação sem
controle, o investimento em ativos de renda variável seria afetado, e
nesse sentido manteria a carteira do RPPS estável para que não
houvesse realização de prejuízos no curto prazo, sem mais o
Presidente deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata
em Encruzilhada do Sul, 06 de abril de 2021.
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