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ATA DA 1ª 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 15 de janeiro 

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: Marcos 

Roberto Lemes, Tânia Candozini Russo e Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi. 3. CONVIDADO: 

(Presente) Pedro Antonio Ribeiro, presidente do Conselho de Administração. 4. PAUTA: a) 

Análise da atual conjuntura econômica brasileira; b) Apreciação das Lâminas de Fundos de 

Investimentos de instituições financeiras públicas e privadas; c) Reanálise das aplicações 

financeiras para o repasse do mês base Novembro/2013; d) Assuntos Gerais. 5. ASSUNTOS 

TRATADOS: a) Análise da conjuntura econômica brasileira: O crescimento econômico 

brasileiro foi baixo em 2013. Apesar de o PIB do 4T13 ainda não ter sido divulgado, 

esperamos que a economia tenha crescido 0,8% no 4Q13. As recentes concessões (rodovias 

e aeroportos) e a liberação maior de recursos do BNDES devem antecipar para 2014 parte 

dos investimentos programados para os anos subsequentes. Isso deve permitir que os 

investimentos desempenhassem papel ainda positivo em 2014. A inflação segue alta, 

resistente e disseminada. O risco para o cenário de inflação continua sendo uma eventual 

depreciação mais acentuada da taxa de câmbio. Conforme anunciado pelo Banco Central no 

final de 2013, a política de intervenção no mercado de câmbio deve continuar em 2014, 

porém em menor amplitude. No que se refere à política monetária, o Copom colocou a taxa 

Selic na casa dos dois dígitos novamente na última reunião de 2013, após encerrar 2012 em 

7,25% ao ano. O Governo escapou de um resultado negativo da balança comercial em 2013, 

mas mesmo assim o encerramento do ano  (superávit  de  US$ 2,6  bilhões)  ficou muito 

abaixo dos anos anteriores (superávit comercial médio de US$ 31 bilhões de 2003 a 2012). 

Renda Variável: Em dezembro, enquanto o mundo se surpreendia positivamente com a 

retirada gradual dos estímulos monetários pelo FED (Banco Central Americano), em um mês 

de desempenho positivo para os mercados mundiais de ações, na contramão, o Ibovespa 

apresentou desempenho de –1,85%. Mercado Mundial:  Nos Estados Unidos, os sinais de 

recuperação da economia se fortaleceram em dezembro, com as estatísticas do mercado de 

trabalho confirmando a recuperação já percebida nos dados de outubro. O banco central 

norte-americano, o Fed, anunciou o início do programa de redução de compra de ativos para 

janeiro. Na Europa, a melhora cíclica recente aponta para saída da recessão. Em relação à 
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economia chinesa, os problemas estruturais são os principais desafios para a manutenção de 

um crescimento forte daquele país. b) Apreciação das Lâminas de Fundos de 

Investimentos de instituições financeiras públicas e privadas: Analisamos este mês 

lâminas de investimentos do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, BTG 

Pactual e Geração Futuro. Fizemos comparativos com o ranking de fundos com melhor 

performance no mês anterior, bem como analisamos o histórico das instituições e dos 

fundos de investimento, bem como avaliamos a aderência da rentabilidade aos indicadores 

de desempenho e riscos assumidos pelos fundos de investimentos, no período de dois anos. 

Analisamos o Panorama Econômico expedido pela Crédito & Mercado, Boletim Focus do 

Banco Central e outras publicações correlatas. c) Reanálise das aplicações financeiras 

para o repasse do mês base Novembro/2013, a ser depositado até o dia 20/01/2014: 

Segundo informações da Diretoria Executiva, não houve repasse no dia 20/12/13, sendo que 

o Município comprometeu-se em depositar o repasse do mês base Novembro/2013 (R$ 

990.179,27) e as penalidades pecuniárias por atraso (R$ 111.197,12) no dia 20/01/14. 

Diante da ausência de alteração do quadro na economia brasileira entre o final de 2013 e 

início de 2014, decidimos manter as sugestões de investimentos do relatório anterior (12ª 

Ata de 2013), incluindo as seguintes alterações para o valor referente à penalidade 

pecuniária, conforme quadro abaixo: 

 

Repasse mês base Novembro/2013  
Data do depósito: 20/01/2014 

Valor total: R$ 1.101.376,39 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 

Santander Corporate DI  03.069.104/0001-40 161.376,39 7º , IV 
Santander IRF-M1 TP FI RF 10.979.017/0001-96 200.000,00 7º, I ,b 
Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF 10.740.670/0001-06 350.000,00 7º, I ,b 
BB Previdenciário RF IDKA 2 13.322.205/0001-35 200.000,00 7º, I ,b 
BB Perfil FIC RF Previdenciário 13.077.418/0001-49 100.000,00 7º , IV 
Geração FIC de FI Multimercado 15.796.357/0001-03 40.000,00 8º, IV 
Geração Seleção FIA  11.898.280/0001-13   50.000,00 8º, III 
Total R$ 1.101.376,39  
 

A aplicação no IRF-M 1+ da Caixa Econômica Federal apresentou volatilidade durante 2013, 

até o fechamento de dezembro, o fundo apresentava uma queda no valor inicial aplicado, e 

como o desempenho em janeiro apresentou leve recuperação, considerando que o IRF-M 1+ 

tende a apresentar resultados ainda mais insatisfatórios a partir de 2014, sugerimos 
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eliminar a participação dele na carteira, inclusive por ser uma aplicação muito pequena, 

assim, migrando o valor para o IRF-M 1, provavelmente no mês que vem recuperaremos o 

valor inicial aplicado no IRF-M 1+. Com relação IMA-B 5+, por termos a mais tempo e ter 

sofrido alta volatilidade no ano passado inteiro, o impacto na saída seria muito maior e não 

temos outro ativo que possa no curto/médio prazo recuperar a queda sofrida. Nesse caso, o 

Comitê entende que é melhor estancar a perca no momento apenas do IRF-M 1+ e diminuir a 

volatilidade da carteira, podendo-se realizar em um outro momento a migração do IMA-B 5+. 

Assuntos Gerais. Tendo em vista a informação de que o repasse referente ao mês de 

Dezembro/13 somente será depositado em fevereiro, este Comitê reunir-se-á em reunião 

extraordinária para definir as aplicações financeiras. Sem mais assuntos a tratar, os 

membros do Comitê de Investimentos e o convidado presente acordaram em encerrar a 

presente reunião. Jaguariúna, aos 15 de janeiro de 2014. 
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