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ATA DA 4ª 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 abril 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, Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi e Rafael Veiga de Oliveira. 3. 

CONVIDADOS PRESENTES: Fernando Pinto Catão e Pedro Antonio Ribeiro, membros 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) Análise das aplicações financeiras para o repasse; d) Assuntos Gerais. 5. 

ASSUNTOS TRATADOS: a) Análise da conjuntura macroeconômica: Brasil - Em março 

desembarcou no país a agência de risco Standard & Poor’s, após passar um pente-fino nas 

contas públicas e conversar com agentes do mercado, investidores e autoridades do 

governo, a S&P rebaixou o rating (soberano) de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil 

de BBB para BBB-. A perspectiva da nota foi alterada para estável. Além disso, a agência 

rebaixou a nota da Petrobrás e Eletrobrás, bem como de 13 bancos brasileiros, dentre eles, 

Caixa, BB, Bradesco, Itaú e Citibank. Ainda sobre a Petrobrás, além do endividamento de 

36% de seu valor patrimonial, a política de governo de importar combustíveis a preço acima 

do repassado aos consumidores para segurar a inflação, bem como uma produção estagnada 

de petróleo, agora a empresa lida agora com denúncias de corrupção relacionadas à compra 

da Refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A presidente Dilma, na 55ª Assembleia do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), se pronunciou positivamente sobre o 

resultado dos leilões feitos no Brasil no ano passado, relativamente às concessões de 

energia, rodovia, portos, aeroportos, energia, petróleo e gás, um total de investimentos 

previstos nos próximos anos de R$ 80 bilhões. Segundo ela, investir em infraestrutura é uma 

das condições para crescer com produtividade, e em 2014 o Brasil fará mais concessões, 

"ampliando a parceria e parcela de investimento do setor privado em infraestrutura logística, 

energia e infraestrutura urbana." O que pode representar melhoras positivas para a 

economia do país. No início de abril, ao final da reunião do COPOM, o Banco Central 

anunciou a nona alta consecutiva da taxa de juros, no patamar de 11% ao ano. Apesar deste 

desempenho mais favorável do que o esperado da atividade no início do ano, vários fatores 

irão desempenhar um papel negativo no crescimento brasileiro ao longo  de 2014, tais como: 
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as taxas de  juros mais  elevadas, a alta volatilidade  da taxa de câmbio, o alto  nível de 

incerteza e o baixo nível de confiança dos empresários. O cenário de inflação está ficando 

cada vez mais complicado, a recente seca e o tempo quente têm causado grandes impactos 

na produção de vários produtos agrícolas, trazendo uma pressão significativa para os preços 

dos alimentos. Em resumo, o cenário para a economia brasileira continua muito desafiador, 

com crescimento baixo, inflação alta e juros também mais elevados. Quanto às eleições, já 

vemos impactos nos mercados, que tem reagido com intensidade às pesquisas de intenção 

de voto e, sobretudo, de avaliação do governo. Jaguariúna - o Estadão publicou notícia dia 

02/04 sobre a inauguração da primeira fábrica da austríaca Salzburger Aluminium Group –

SAG que produzirá tanques de alumínio para caminhões em Jaguariúna/SP, com 

investimento de R$ 17 milhões.  Mundo - A desaceleração dos EUA, possivelmente, pode ser 

explicada pelas notícias de risco de default com os excessos de crédito acumulados desde o 

fim da recessão global em 2009, bem como as crises em alguns países emergentes, com a 

mais forte envolvendo Rússia e Ucrânia. Também não há consenso sobre a trajetória dos 

próximos passos do FED. A China passa por uma desaceleração gradual e prolongada com 

fatores estruturais como demografia, excesso de crédito e excesso de investimentos. É mais 

provável que as economias emergentes sofram mais com  a mudança  da política do FED do 

que com a evolução do cenário da China. Renda Fixa - por conta do elevado rendimento  

nominal dos títulos brasileiros,  observamos um fluxo relevante de investidores  

internacionais comprando ativos domésticos, o que  amenizou parte  desse  movimento de 

alta. As pesquisas eleitorais passaram a exercer forte volatilidade  nos preços dos ativos, 

tendência  que deve  persistir até outubro. Renda Variável - O mês de março foi marcado 

por um forte desempenho do mercado acionário brasileiro. Aos olhos do investidor 

estrangeiro, a percepção de estabilidade da macroeconomia brasileira é positiva em relação 

a outros emergentes. O mercado tem percebido que as chances de reeleição da presidente 

Dilma tem diminuído, o que é considerado positivo para as ações, especialmente das 

empresas estatais.  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 
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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 do mês base 

março/2014, a ser repassado em 16/04/2014: Valor total a ser repassado: R$ 

1.094.677,53 (um milhão, noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta 

e três centavos). Segundo a assessoria em investimentos do JaguarPrev, bem como as 

publicações sobre cenário econômico avaliadas, as recentes altas da rentabilidade dos ativos 

de renda fixa e variável  não estão estabilizadas, o que ainda demanda a necessidade de 

proteção da carteira de investimentos com o uso dos índices IRFM-1 e CDI, as melhores 

opções no segmento de renda fixa. Na outra ponta, continuamos acreditando em uma 

carteira de longo prazo com ativos de Renda Variável para buscar a meta atuarial. 

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

seguintes sugestões de investimentos para os repasses: 

Repasses Mês Base Março/2014 
Data do depósito: 16/04/2014 

Valor Total: R$ 1.094.677,53 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 
Santander Corporate DI  03.069.104/0001-40 300.000,00 7º, IV 
Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF 10.740.670/0001-06 300.000,00 7º, I, b 
BB IDKA 2 TP FI RF Previdenciário 13.322.205/0001-35 200.000,00 7º, I, b 
BB Consumo FIC Ações 08.973.942/0001-68 50.000,00 8º, III 
BB Perfil FIC RF Previdenciário 13.077.418/0001-49 100.000,00 7º, IV 
Geração Futuro Seleção FIA Ações 11.898.280/0001-13 44.677,53 8º, III 
Geração Futuro Dividendos FIA 11.898.349/0001-09 100.000,00 8º, III 
Total R$ 1.094.677,53 

Analisando o comportamento dos investimentos que compõem a carteira do JaguarPrev, 

desde o início do ano, o Comitê vem tentando diminuir a volatilidade dos ativos. Nesse senso, 

as aplicações em multimercado (art. 8º, IV), apesar da relação risco x retorno ser maior do 

que a da renda fixa, a rentabilidade de tais fundos está aquém do esperado. Assim, não 

vemos mais oportunidade em manter tais ativos, os quais, sugerimos, sejam migrados para 

fundos que atendam o princípio Risco X Retorno da Renda Variável (art. 8º, inciso III). 

Sugerimos que tais ativos sejam mantidos nas mesmas instituições com expertise na renda 

variável, sendo resgatado o valor total do fundo Geração Futuro Fic Multimercado – CNPJ 

15.796.357/0001-03 para aplicação no fundo Geração Futuro Seleção FIA – CNPJ 

11.898.280/0001-13. Bem como o regate total do fundo BTG Pactual Local Institucional FI 

Multimercado – CNPJ 05.112.262/0001-61, para aplicação no fundo BTG Pactual Absoluto 
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Institucional FIC de Fundos de Investimento de Ações – CNPJ 11.977.794/0001-64. Já em 

relação ao BB IRFM, observamos que este índice não atinge os retornos do IRFM 1, assim, 

como devemos proteger a carteira e tentar obter rentabilidade positiva, é mais indicado que 

os ativos sejam mantidos nos índices com maiores retornos, cabendo a sugestão de migração 

do BB Previdência IRFM – CNPJ 07.111.384/0001-69, para o BB IRFM-1 Títulos Públicos FIC 

RF  Previd – CNPJ 11.328.882/0001-35. Com relação às demais instituições e ativos, 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, assim, 

mantemos as aplicações nestas instituições e fundos. É oportuno ressaltar, novamente, que 

carteiras de longo prazo necessitam de investimentos na renda variável com vistas a obter 

melhores rentabilidades. No intuito de conferir mais transparência à gestão de recursos, o 

Comitê de Investimentos convidará até dois membros do Conselho de Administração para 

participar das reuniões, bem como passará convidar os suplentes, caso não haja interesse do 

órgão deliberativo. Sem mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de Investimentos e os 

convidados presentes acordaram em encerrar a presente reunião.  

 Membros: 
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