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REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 07/2021 

 
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, foi realizada reunião online, tendo 
em vista as orientações dos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, que indicam para evitar a 
aglomeração de pessoas, objetivando reduzir a possibilidade de contágio com o coronavírus 
(COVID-19). Desta forma, o Sr. Vinícius, Diretor Financeiro do FAPS, realizou a reunião de forma 
online, por meio de e-mail, enviando aos membros do Comitê de Investimentos (Sr. Flavio 
Alexandre de Carvalho – Presidente do IPAM e Sra. Luciane Maraschin – Tesoureira do FAPS) a 
Pauta desta Ata com sua respectiva explicação, após sugestões de alterações foi definida da seguinte 
forma:  O primeiro ponto de pauta desta reunião é: 1. Análise do comportamento financeiro 
referente ao mês de junho: o mês de junho, mês que encerra o primeiro semestre do ano, não 
apresentou acontecimentos relevantes, apenas a continuidade dos fatores já observados em outros 
momentos. Um dos fatores que se pode destacar é a continuidade da reabertura de atividades 
econômicas em alguns países. Por outro lado, a inflação se manteve no radar de acompanhamento e 
observação, principalmente nos EUA e no Brasil. Referente a este ponto, o aumento da inflação, 
caso seja considerado algo mais sistêmico e não tão pontual, devido a pandemia, possibilita a 
antecipação da retirada de estímulos monetários pelo FED (Federal Reserve) – Banco Central 
Americano. Já para a Europa, as notícias quanto a vacinação, avançada na região, traz otimismo e 
ganha força na economia. Para o Brasil, além da alta da inflação, que até o presente momento se diz 
ser temporária, fatores do cenário político também contribuíram para uma volatilidade maior dos 
mercados e preços dos ativos. A China por sua vez, que já vinha apresentando uma aceleração 
econômica, apresentou, novamente, dados de uma boa recuperação do país, mesmo que os dados, 
referente ao mês de maio, não tenham vindo com muita robustez, a produção industrial, por 
exemplo, cresceu 8,8%, frente ao mesmo mês de 2020, o varejo cresceu 12,4% na mesma base de 
comparação. A Europa, por exemplo, cresceu apenas 0,08% na indústria e teve queda de 3,1% no 
varejo, por outro lado, se tem um aumento no índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto para 
59,5 no mês, o que demonstra otimismo. Lembrando que quanto mais acima de 50 pontos mais 
otimismo é visto pelos empresários locais. Mas, o primeiro-ministro britânico, teve que adiar a 
suspensão das restrições conta COVID-19. O principal fator deste adiamento foi o aumento do 
número de casos causados pela contaminação, principalmente da variante Delta. Em se tratando da 
inflação nos EUA, embora tenha apontado um crescimento de 5%, que imediatamente causou 
preocupações ao mercado, logo pode ser revertido, pois a análise mais minuncionsa apontou que os 
fatores que contribuíram para este aumento foram exatamente as atividades econômicas que 
acabaram reabrindo naquele período, o que pode se entender que o restante da economia não teve 
influencia significativa para a inflação americana. Também em junho houve a reunião do Comitê 
Federal de Mercado Aberto (FOMC) que define sobre a taxa de juros básica americana. O Comitê 
manteve inalterada a condução da política monetária. No Brasil, dois foram os principais assuntos: 
CPI da Pandemia e a crise hídrica no país. No que se refere a crise hídrica do país, o Ministério de 
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Minas e Energia começou a analisar possíveis soluções para evitar um racionamento de energia e 
prevenir possíveis apagões. Também a ANNEL decidiu aumentar o valor da tarifa no regime de 
bandeira vermelha 2, um aumento de 52%, que consequentemente contribuiu para a inflação 
brasileira. Fatores, vistos como positivos pelo mercado foi a assinatura de um contrato entre a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a AstraZeneca, para transferência de tecnologia da vacina 
contra a Covid-19, e a votação e aprovação nas duas Casas do Congresso da Medida Provisória que 
abria caminho para a privatização da Eletrobrás. Além disso, teve o envio da segunda parte da 
reforma tributária que foi enviada pelo governo ao Congresso. Diante destes e outros movimentos o 
otimismo com o crescimento da economia brasileira em 2021 aumentou significativamente ao longo 
do mês de junho, principalmente após a divulgação de alta de 1,2% do PIB no primeiro trimestre. 
Diante destes fatos macro e microeconômicos, a carteira de investimentos do FAPS rentabilizou 
0,42%, ante a uma meta atuarial (mês) de 0,97%. No acumulado do ano a carteira do FAPS está 
rentabilizando 1,49% ante a uma meta atuarial acumulada de 6,54%. Entre investimentos e conta 
corrente, o FAPS encerrou o mês de junho com R$ 381.725.287,96 (trezentos e oitenta e um 
milhões, setecentos e vinte e vinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). 2. 
Movimentações financeiras do mês de julho/21: no mês de julho não houve indicação de alteração 
de carteira. A indicação da Assessoria Financeira – SMI é manter-se atento aos fatos econômicos, 
retomada e reabertura dos setores econômicos nacional e mundial, acompanhamento e retomada da 
CPI da Pandemia para agosto e a taxa de inflação Brasileira e Americana, principalmente. Tendo 
alguma movimentação de melhora, a estratégia será alterada. 3. Assuntos gerais: o Diretor 
Financeiro indica a manutenção da reunião de forma online, até que se estabeleça uma segurança 
mais efetiva de realização das reuniões presenciais. Também o Sr. Vinícius destaca que esta ata será 
aprovada pelos três membros do Comitê de Investimentos citados no início desta reunião, tendo em 
vista que a Sra. Marcieli fazia parte do Conselho Deliberativo, que tinha mandato de 3 anos (2 anos 
e prorrogação de mais 1 ano com alteração da Lei) a contar do dia 26/06/2018. Nada mais havendo 
a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a presente ata que será assinada por mim e 
pelos demais membros do Comitê de Investimentos. 
 


