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ATA DA 3ª 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 14 de março 

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 da base 

de cálculo 13º/2013 e Fevereiro/2014; d) Assuntos Gerais. 5. ASSUNTOS TRATADOS: a) 

Análise da conjuntura macroeconômica: Brasil - Em fevereiro, tivemos a divulgação do 

resultado do PIB do quarto trimestre de 2013 , foi  anunciada a meta  de superávit primário 

para 2014 e tivemos a reunião do Comitê de Política  Monetária (Copom) do  Banco Central 

do  Brasil. Forte seca na região Centro-Sul e excesso de chuvas no Centro-Oeste afetaram 

agricultura, pecuária, provocam perdas e pressionam a inflação. Segundo cálculos feitos por 

analistas as  perdas tiraram cerca de R$ 10 bilhões de receita do agronegócio em 2014. Soja, 

milho, café, cana, laranja, pecuária de corte e de leite registram queda na produtividade e 

alta nos preços – o que pode ter impacto na inflação. O Banco Central brasileiro manteve na 

ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) a avaliação de que é 

apropriada a continuidade do ciclo de ajuste das condições monetárias ora em curso, mas 

retirou o termo "ritmo" que constava na ata da reunião anterior o comitê. O COPOM elevou o 

juro de 10,50% para 10,75%, a oitava alta seguida desde abril de 2013, quando foi iniciado o 

ciclo de aperto monetária. A mediana das projeções para a taxa de câmbio no final de 2014 

caiu de R$ 2,50 para R$ 2,49, na pesquisa semanal Focus realizada pelo Banco Central (BC). 

Há quatro semanas, a projeção era de R$ 2,47. Para o fim de 2015, a mediana se manteve em 

R$ 2,55. Há quatro semanas estava em R$ 2,51. Mais um problema a afetar a economia, 

chuvas escassas em fevereiro e março baixaram o nível dos reservatórios, que somado aos 

preços elevados e decisões polêmicas do governo conseguiu estragar a festa dos dez anos do 

modelo elétrico brasileiro. Em pouco mais de um ano, o setor saiu de um quadro de 

estabilidade para desequilíbrio.  Em Março, a Standard & Poor’s desembarcou no país e se 

encontra com vários ministros de estado para iniciar a análise da nossa economia, para fins 

de mudar ou não o rating soberano brasileiro. Apenas para ilustrar, chegou ao nosso 



 
 

Fundo Especial de Previdência Social dos  

Servidores Públicos do Município de Jaguariúna  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735, Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

Tel. (19) 3837-3517 – (19) 3847-1225 

 

 

 

conhecimento um estudo inédito feito pelo Insper, conduzido pelo professor e pesquisador 

José Luiz Rossi Júnior, que analisou o comportamento de 27 moedas de países emergentes e 

desenvolvidos entre 2001 e 2013. O estudo mostrou, por exemplo, que o real é a moeda mais 

afetada quando há alteração na política monetária dos Estados Unidos, bem como também é 

mais afetada quando há alteração no humor dos investidores por apetite ao risco, e a 

segunda mais prejudicada nos casos de mudanças de volatilidade nos mercados globais - 

nesse caso, fica atrás somente da Turquia.  Mundo – Europa: O Banco Central Europeu (BCE) 

manteve a taxa de refinanciamento - taxa básica de juros da zona do euro - em 0,25%, 

conforme o esperado pela maioria dos analistas. A taxa de juros de depósitos permaneceu 

em zero. O presidente do Banco Central da Inglaterra, Mark Carney, alertou que a escassez 

de regulação no sistema bancário paralelo (shadow banking) chinês representa um risco 

para a economia mundial e há necessidade de uma ação também dos bancos centrais do 

Ocidente, em notícia publicada no jornal alemão Handelsblatt. China - O Ministério de 

Finanças da China anunciou uma meta de déficit orçamentário de 1,35 trilhão de yuans (US$ 

221 bilhões) para este ano, o que representa cerca de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Japão - Os gastos com investimento em capital das empresas japonesas cresceram 4% no 

quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados 

nesta segunda-feira do governo que serão usados na revisão do Produto Interno Bruto (PIB) 

do Japão. EUA - O déficit da balança comercial dos EUA subiu levemente em janeiro, a US$ 

39,1 bilhões, segundo dados divulgados pelo Departamento do Comércio norte-americano. 

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam um déficit comercial menor em 

janeiro, de US$ 38,4 bilhões. Renda Fixa: O IMA e seus subíndices que vinham apresentando 

forte valorização ao longo do mês de fevereiro, mas recuaram na última seção do mercado, 

mesmo assim, apresentaram forte valorização. O IMA B 5+ fechou o mês com retorno 

positivo de 5,59%. O IMA B que calcula a média do IMA B 5 e IMA B 5+ encerrou fevereiro 

com valorização positiva de 4,439%. O IRF M apresentou retorno mais modesto, mas acima 

do apresentado em janeiro. O IRF 1 que reflete a ponta mais curta da curva de juros, 

apresentou retorno positivo de 1,06%, já o IRF M 1+ que representa o retorno dos títulos 

prefixados com prazos acima de 1 ano, apresentou retorno de 2,845%. Entretanto ainda é 

cedo para afirmar que esta alta representa uma tendência para este segmento. Bolsa: A 

Bovespa fechou fevereiro com sua quarta baixa consecutiva, após operar sem tendência 

definida ao longo do mês, entretanto, analistas do mercado estimam que uma provável 
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evolução nos dados da economia norte‐americana possa determinar o rumo do mercado no 

mês de março. Como no longo prazo é necessário ter ações, devemos buscar alternativas 

com estratégia em índice de ações. O ambiente macroeconômico doméstico ainda inspira 

cautela. Os fundos atrelados ao CDI continuam bem atrativos no momento atual, para 

proteção dos recursos novos. Em um momento como o atual é possível buscar retorno acima 

do CDI nesta modalidade de investimento. 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, Geração Futuro e Banco Daycoval. Fizemos comparativos com o ranking de fundos 

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

investimento. 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) Análise das aplicações financeiras para o repasse da 

base de cálculo 13º/2013 e Fevereiro/2014: O valor total a ser repassado é de R$ 

2.185.506,14 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e seis reais e quatorze 

centavos) para investimentos no mês. Segundo as previsões dos analistas, 2014 mantém a 

volatilidade de 2013, o que impõe ao Comitê de Investimentos a necessidade de proteção da 

carteira de investimentos com os índices IRFM-1 e CDI, ainda as melhores opções no 

segmento de renda fixa. Na outra ponta, acreditamos que uma carteira de longo prazo 

necessita de Renda Variável para buscar a meta atuarial. Assim, analisamos fundos 

multimercado e outros que possam dar uma rentabilidade positiva a longo prazo. 

Considerando o GAP dos recursos frente à Política de Investimentos 2014, temos as 

seguintes sugestões de investimentos para os repasses: 

Repasses: 13º/2013 (R$ 1.163.574,78) e mês base Janeiro/2014 (R$ 1.021931,36) 
Data do depósito: 20/03/2014 

Valor total: R$ 2.185.506,14 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 
Santander Corporate DI  03.069.104/0001-40 850.000,00 7º, IV 
Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF 10.740.670/0001-06 500.000,00 7º, I, b 
BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M 
Títulos Públicos 

07.111.384/0001-69 400.000,00 7º, I, b 

BB Perfil FIC RF Previdenciário 13.077.418/0001-49 250.000,00 7º, IV 
Geração Futuro Seleção FI Ações 11.898.280/0001-13 100.000,00 8º, III 

BTG Pactual Multimercado 05.112.262/0001-61 85.506,14 8º, IV 
Total R$ 2.185.506,14 
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O Santander Corporate DI continua bem posicionado no ranking do índice CDI, à frente dos 

demais bancos cadastrados no Fundo, o mesmo ocorre com o IRFM 1 da CEF. Na renda 

variável, aproveitando o mês em baixa, optamos por incluir neste mês para diversificar a 

carteira. É oportuno ressaltar que para carteiras de longo prazo é importante investimentos 

na renda variável com vistas a obter melhores rentabilidades. Sem mais assuntos a tratar, os 

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

presente reunião. Jaguariúna, aos 14 de março de 2014. 
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