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ATA DA 2ª 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 17 de 

fevereiro 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, Marcos Roberto Lemes e Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi. 3. 

CONVIDADO PRESENTE: Pedro Antonio Ribeiro. 4. PAUTA: a) Análise da atual conjuntura 

econômica brasileira; b) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de instituições 

financeiras públicas e privadas; c) Análise das aplicações financeiras para o repasse dos 

meses base Dezembro/2013 e Janeiro/2014; d) Assuntos Gerais. 5. ASSUNTOS TRATADOS: 

a) Análise da conjuntura macroeconômica: Janeiro foi marcado por volatilidade dos 

mercados globais, em muito contagiada pelas estatísticas mais fracas de atividade econômica 

na China. O principal temor dos agentes diz respeito à velocidade de desaceleração do 

crescimento chinês e consequente queda nos preços das commodities com impactos nas 

demais economias. As bolsas ao redor do mundo caíram no primeiro mês do ano. O S&P 

recuou 3,6% e o Ibovespa 7,5% no período. O dólar se apreciou 1,6% frente a uma cesta das 

principais moedas comercializadas internacionalmente e 2,1% em relação ao real. Nos 

Estados Unidos, as estatísticas de mercado de trabalho de dezembro foram contaminadas 

pelas condições climáticas adversas. Isso tem mantido os mercados apreensivos no curto 

prazo devido ao risco de menor expansão da economia. O comitê de política monetária do 

banco central americano (Fomc) deve prosseguir no ritmo de redução na compra de ativos. 

O Federal Reserve (Fed) continua vendo melhora no emprego, consumo e investimentos, 

política fiscal restritiva e inflação fraca. Na Europa, janeiro começou com otimismo entre os 

empresários. Desde novembro o Banco Central Europeu mantém a taxa básica de juros em 

0,25% ao ano, menor patamar histórico. O descolamento maior do prêmio de risco do Brasil 

em relação aos países vizinhos, como Chile e México, que ocorreu em 2013 ainda persiste. 

Em janeiro, o prêmio de risco país, medido pelo CDS, aumentou para 198, de 190 em 

dezembro. Brasil: O ano de 2014 começou incrivelmente desafiador para os investidores. A 

bolsa de valores sofreu uma de suas maiores quedas desde a crise de 2008, fazendo com que 

o índice IBOVESPA desvalorizasse 7,51% durante o mês de Janeiro. Em renda fixa, o CDI 

manteve o bom desempenho apresentado ao longo dos últimos meses, o que o torna 

claramente como uma das melhores opções em mercado liquidez e baixa volatilidade. Os 
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dados do mês de Janeiro/14 mostraram a continuidade das pressões inflacionárias, com o 

IPCA permanecendo próximo ao teto da meta, o que pesou contra os investimentos 

destinados aos RPPS, trazendo muita volatilidade à carteira de investimentos. b) 

Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de instituições financeiras 

públicas e privadas: Analisamos este mês lâminas de investimentos da Caixa Econômica 

Federal, Banco do Brasil, Santander, BTG Pactual e Geração Futuro. Fizemos comparativos 

com o ranking de fundos com melhor desempenho no mês anterior, bem como analisamos o 

histórico 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) Repasses do dia 20/02/2014: 

Segundo informações da Diretoria Executiva, obtidas junto à Secretaria de Finanças, no dia 

20/02/2014 será realizado o repasse do mês base Janeiro/14 e do mês base Dezembro/14, 

incluídas as penalidades pecuniárias pelo atraso desse último. Assim, teremos o valor total 

de R$ 2.157.507,46 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e sete reais e 

quarenta e seis centavos) para investimentos no mês. Visando criar alternativas rentáveis 

aos RPPS, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal lançaram neste início de ano uma 

família de fundos com estratégia de alocação em NTN-B com único vencimento. Os fundos 

buscarão taxas de retorno superiores à meta atuarial (IPCA + 6%), os títulos serão 

adquiridos no mercado secundário e estão enquadrados no artigo 7º, incisos I, “b” e IV, da 

Resolução CVM nº 3922/2010. A Política de Investimentos 2014 prevê os limites de 85% 

para alocação no artigo 7º, I, “b” e 30% para o artigo 7º, inciso IV da referida norma, logo 

consta previsão e GAP para alocar recursos em tais fundos. Haverá crédito semestral as 

amortizações. O critério contábil de precificação dos ativos adotado é o da marcação na 

curva. Há valor de aplicação mínima, a taxa de administração é compatível com produtos 

similares e as instituições financeiras são de primeira linha. Ressalvamos que existe carência 

muito superior a qualquer outra que atualmente temos na carteira. Quanto a isso, 

analisamos que devido ao volátil cenário econômico de 2013, que fez o RPPS obter uma 

rentabilidade de -1,63% no ano, o momento agora é de tentar recuperar a rentabilidade, 

alocando os novos recursos em fundos com rentabilidade positiva e, se encontrados no 

mercado, fundos que superem a meta atuarial. Os fundos criados pelas instituições 

mencionadas estão de acordo com as necessidades do RPPS de buscar melhores 
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rentabilidades. Para tanto, sugerimos que as aplicações em tais fundos não ultrapassem 10% 

do Patrimônio Líquido do RPPS, a fim de garantir o pagamento dos compromissos futuros e 

preservar sua capacidade financeira. Verificamos na avaliação atuarial de 2013 que as 

mulheres são maioria entre os servidores públicos (cerca de 65%) e a idade média da 

servidora pública é de 42 anos. Destarte, é possível afirmar que a partir de 2025 haverá a um 

aumento na implementação dos requisitos exigidos constitucionalmente para a concessão de 

aposentadoria por idade e tempo de contribuição das servidoras. Por outro lado, o término 

da carência para resgate destes fundos dar-se-á em 2024, logo, oportuno o investimento, 

inclusive para tentarmos obter melhores rendimentos para suportar a maior demanda de 

aposentadorias. Outrossim, tendo em vista que os produtos apresentados somente podem 

ser adquiridos em curtíssimo prazo (de 02 a 03 dias úteis entre receber a informação e 

investir no fundo), sugerimos que seja solicitado às referidas instituições financeiras uma 

apresentação dos produtos e de suas características aos Conselhos Fiscal e de 

Administração, para que seja conferida transparência na aquisição dos mesmos. Sugestões 

de investimentos para o repasse do mês: 

Repasses: mês base Dezembro/2013 e mês base Janeiro/2014  
Data do depósito: 20/02/2014 

Valor total: R$ 2.157.507,46 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 

Santander Corporate DI  03.069.104/0001-40 400.000,00 7º, IV 
Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF 10.740.670/0001-06 722.218,25 7º, I, b 
Caixa FI Brasil 2024 II Títulos 
Públicos (NTN-B) 

Aporte: 25/02/2014 
Vencimento: 15/08/2024  

1.000.000,00 7º, IV 

BB Perfil FIC RF Previdenciário 13.077.418/0001-49 35.289,21 7º, IV 
Total R$ 2.157.507,46 
Conforme regulamento e lâmina de informações essenciais do fundo Caixa FI Brasil 2024 II 

Títulos Públicos NTN-B Marcados na Curva, o prazo único para aplicação nesse fundo será 

no dia 25/02/2014, desde que entregue o termo de capacidade financeira do RPPS no dia 

24/02/2014. Considerando que o recurso será depositado no dia 20/02, a aplicação poderá 

ser mantida no Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF, que possui rentabilidade positiva e D+0 para 

resgate, a fim de manter o recurso rendendo, até que seja possível a alocação no dia 25/02. A 

aplicação no BB Ações Cielo (renda variável) será acompanhada minuciosamente, para que 

atingindo uma rentabilidade de, ao menos, R$ 99.000,00, seja migrado para outro ativo que 

possa no curto/médio prazo recuperar a rentabilidade negativa sofrida ao longo de 2013, 

com o menor impacto possível na saída. Assuntos Gerais. Tendo em vista a informação de 
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que o repasse referente ao 13º do mês de Dezembro/13 somente será depositado em março, 

este Comitê reunir-se-á ordinariamente 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.  

  

 

Marcos Roberto Lemes                                          Tânia Candozini Russo 

 

Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi              Pedro Antonio Ribeiro  

 


