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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO 

ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

JAGUARIÚNA – JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA – 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 de dezembro de 

2014, às 9h, no Gabinete da Presidência do Jaguariúna Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio 

Bueno, nº 735, Centro, em Jaguariúna/SP. 2. MEMBROS PARTICIPANTES: Tânia Candozini Russo, 

Rodrigo Prado Sisti e Patrícia Dal Bó de Oliveira Verdi. 3. PAUTA: Análise da atual conjuntura 

econômica brasileira; Apreciação das lâminas e regulamentos de fundos de investimentos de 

instituições financeiras públicas e privadas (novos); Análise da carteira de investimentos; e Definição 

das aplicações financeiras. 4. ASSUNTOS TRATADOS: a) Análise da conjuntura econômica: O 

mercado apresentou uma grande instabilidade mediante as tensões de confirmação da equipe 

responsável pela condução da política econômica brasileira no próximo mandato da presidente 

Dilma. Após muita especulação, foram confirmados os nomes de Joaquim Levi (Fazenda), Nelson 

Barbosa (Planejamento) e Alexandre Tombini (BACEN). O anúncio oficial ocorreu na quarta-feira, 

27/11. Mas o mercado já dava como certo os nomes, e nos pregões que antecederam o anúncio, o 

índice Bovespa atingiu a casa dos 56.000 pontos. Depois recuou e encerrou na sexta-feira na mínima 

da semana, com o discurso de posse da equipe esfriando os ânimos do mercado. Agora, o mercado 

aguarda com expectativa quais as ações que serão levadas a efeito. A volta da CIDE é dada como 

certa, e especula-se a elevação do PIS/Cofins sobre produtos importados e o aumento de tributação 

dos cosméticos. Novas regras sobre concessão de abono salarial e auxílio desemprego também são 

dadas como certa, ainda na gestão atual. No mercado de juros, os investidores reagiram com euforia e 

os vértices mais longos recuaram forte. Já a ponta mais curta teve trajetória de alta, com o mercado 

apostando em mais alta no juro no curto prazo. No mercado de câmbio, comentários feitos pelo 

presidente do BACEN, Alexandre Tombini, foram interpretados pelo mercado de que os leilões 

diários de swap não devem continuar no ano que vem. Com isso, o dólar subiu forte ao encerrar a 

semana cotado aos R$ 2,5670. O relatório Focus divulgado em 28/11 projeta um aumento da inflação 

para 2015 em 6,49%, ante 6,45% da semana anterior.  A Selic foi mantida em 11,50% para este ano, e 

em 12,00% para 2015. As projeções para o PIB voltaram a cair, em 2014 para 0,19% e em 2015 para 

0,77%. Algumas notícias agitarão o mercado na próxima semana. Estão previstos a divulgação do 

PMI da zona do Euro, além da balança comercial brasileira. Destaque para a realização da última 

reunião do ano do COPOM. O mercado dá como certo novo aumento de 0,25 pontos percentuais, com 

a Selic sendo elevada a 11,50% ao ano. Entretanto, parte do mercado precifica um aumento de 0,50 

pontos, e o juro deve manter-se nervoso no mercado futuro até que se defina. No início de dezembro, 

com as taxas de mercado abrindo um pouco poderemos ter desvalorização para os fundos IMA-B. Na 

primeira quinzena de dezembro vimos o andamento da Operação Lava Jato da Polícia Federal sobre a 

Petrobrás, que descortina a estatal como um “propinoduto multibilionário”, celebrando maus 
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negócios, como a compra da refinaria de Pasadina (EUA), atrasos e disparates de custos da Refinaria 

Abreu e Lima (PE/Brasil), rombo nas demonstrações contábeis, além das ações ajuizadas contra a 

petroleira nos Estados Unidos (escritórios de advocacia americanos oferecem as “class actions” para 

investidores que possuem as ADRs – ações da Petrobrás negociadas na bolsa americana), o que 

representa um grande risco para a estatal. Além dos prejuízos financeiros incalculáveis, os problemas 

enfrentados pela Petrobrás pioram a imagem do Brasil no exterior. A FGV, em prévia do resultado 

final, mostrou que a economia cresceu entre agosto e outubro, porém, perde força no resultado 

acumulado em 12 meses. Segundo o IBGE, outubro apresentou queda de 0,4% do emprego industrial, 

ocasionado pela crise na indústria brasileira, sendo o 7º mês de corte de vagas em 2014. No último 

relatório FOCUS, as projeções para IPCA (6,50%) e Selic (12,50%) em 2015 foram mantidas. Agora 

em dezembro os fundos IMA-B e IMA-Geral estão desvalorizados, se apresentando como uma boa 

janela de oportunidade para investimentos, na perspectiva do que ocorrerá em 2015. Mesmo ativos 

com vencimento mais longo podendo apresentar volatilidade, é uma forma de diversificar a carteira e 

trazer rentabilidades boas para o RPPS a longo prazo. b) Apreciação das Lâminas de Fundos de 

Investimentos de instituições financeiras públicas e privadas: Analisamos as lâminas de 

investimentos e regulamentos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco 

Daycoval, Geração Futuro, BTG Pactual e Banco Bradesco.  Comparamos o ranking de fundos com 

melhor desempenho no mês anterior, analisamos o histórico dos fundos de investimento, a aderência 

da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos. 

Estudamos o Panorama Econômico expedido pela Crédito & Mercado, as análises econômicas de 

instituições financeiras, o Boletim Focus expedido pelo Banco Central, bem como publicações 

correlatas e a movimentação dos índices no mês pelo sítio da AMBIMA. c) Definição das aplicações 

financeiras para o repasse do mês: Valor total R$ 1.168.439,22 - data do repasse 19/12/14 - 

natureza do repasse: contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos da Prefeitura, sobre 

a folha de benefícios do JaguarPrev e a 1º prestação do parcelamento de débitos previdenciários. 

Considerando o GAP dos recursos frente à Política de Investimentos 2014 e considerando a atual 

conjuntura econômica, o Comitê define os seguintes investimentos para o repasse do mês: 

Data do depósito: 19/11/2014 
Valor Total: R$ 1.168.439,22 

Fundo CNPJ Aplicação Res. 3922-10 
BB Consumo FIC AÇÕES  08.973.942/0001-68 70.000,00 8º, III 
BB Previdenciário IMA GERAL EX  14.964.240/0001-10 150.000,00 7º, I, b 
Daycoval Renda Fixa IDKA 20 FI 17.435.415/0001-90 200.000,00 7º, I, b 
Bradesco FI Renda Fixa IRF-M 1  11.492.176/0001-24 168.439,22 7º, I, b 
Santander IMA-B 5 TP FIC RF 13.455.117/0001-01 150.000,00 7º, I, b 
Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP 10.740.658/000193 150.000,00 7º, I, b 
GF Seleção FI Ações 11.898.280/0001-13       70.000,00  8º, III 
GF Dividendos FIA  11.898.349/0001-09       70.000,00  8º, III 
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BTG Pactual Absoluto Instit. Ações 11.977.794/0001-64 70.000,00 8º, III 
BTG Pactual Dividendos FI Ações 09.290.813/0001-38 70.000,00 8º, III 
Total Geral R$  1.168.439,22 
 
d) Assuntos Gerais. As sugestões acima serão encaminhadas ao Conselho de Administração, bem 

como à Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos para análise. Sem mais assuntos a tratar, os 

membros do Comitê de Investimentos presentes acordaram em encerrar a presente reunião.  
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