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ATA DA 5ª 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 maio 

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: 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) Análise das aplicações financeiras para o repasse; d) Assuntos Gerais. 5. 

ASSUNTOS TRATADOS: a) Análise da conjuntura macroeconômica - Brasil: O 

crescimento de grandes economias em desenvolvimento, como a China, Brasil, Índia e 

Rússia, deve continuar a desacelerar durante os próximos meses, mas a expansão seguirá 

firme na maioria das economias desenvolvidas, de acordo com indicadores antecedentes de 

março divulgados dia 13 de maio, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Os indicadores antecedentes tem sugerido que um reequilíbrio do 

crescimento econômico global está em curso, com as grandes economias em 

desenvolvimento desempenhando um papel crucial menor do que nos anos após o início da 

crise financeira de 2008. A geração de emprego vai continuar fraca nos próximos meses, 

embora a taxa de desocupação permaneça em níveis baixos, avaliou no início de maio o 

economista da área de Pesquisa Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fernando de 

Holanda Barbosa Filho. O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp), que antecipa os 

rumos do mercado de trabalho de acordo com as percepções de empresários e 

consumidores, caiu 3,2% em abril ante março, o que reforça a tendência de desaceleração. 

Também no início de maio a Bovespa teve seu quarto pregão seguido no azul, guiada mais 

uma vez pelas ações da Petrobras e com investidores digerindo nova safra de balanços 

corporativos. Os preços dos produtos básicos que mais afetam a inflação no Brasil caíram em 

abril, de acordo com o Banco Central. A inflação do segmento de commodities medida pelo 

Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) ficou em -2,53% no mês passado na 

comparação com março. No mês anterior, houve alta de 1,35%.  O fluxo cambial - a diferença 

entre a entrada e a saída de dólares no País - ficou positivo em US$ 2,783 bilhões no mês de 

abril, informou o Banco Central (BC). É a maior entrada de dólares dos últimos 11 meses. O 
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ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que a principal diferença no cenário 

econômico entre o início do governo Dilma Rousseff e o último ano do mandato dela é a 

expectativa em relação à economia internacional. "A diferença daquela época para agora é 

que nossa perspectiva é de melhora da economia internacional e naquela época era de 

piora", afirmou durante entrevista veiculada pela TV Brasil. O ministro voltou a afirmar que, 

nos próximos dois ou três anos, deve ocorrer novo ciclo de expansão da economia mundial. 

Em maio devemos acompanhar a reunião do COPOM, dias 27 e 28, a divulgação do PIB 1º Tri 

2014 e a retomada da economia americana. O boletim Focus de 09/05 apresentou leve 

diminuição do IPCA, em 6,39%, sendo que há uma semana era de 6,50%. A taxa de câmbio 

em fim de período mantém-se em R$ 2,45 há cinco semanas. Mundo: A economia dos 

Estados Unidos quase não cresceu no primeiro trimestre, uma vez que as exportações 

caíram e as empresas acumularam estoques no ritmo mais lento em quase um ano. A 

desaceleração americana no primeiro trimestre de 2014 ocorreu em um dos ritmos mais 

fracos nos últimos cinco anos, tendo em vista que o inverno severo no país aparentemente 

afetou os investimentos das empresas e a fraqueza em outros locais prejudicou as 

exportações. A atividade econômica da China mostrou fraqueza em abril, com dados de 

produção a investimento e consumo ficando abaixo das expectativas do mercado, o que 

provocou novos pedidos para que Pequim afrouxe as políticas com o objetivo de sustentar o 

crescimento. O índice de preços ao consumidor (CPI) da China subiu 1,8% em abril em 

relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Centro Nacional de 

Estatísticas da China. As exportações e importações da China retornaram a um leve 

crescimento em abril uma vez que as encomendas para os Estados Unidos e a União 

Europeia aumentaram, oferecendo alguns sinais positivos para a segunda maior economia 

do mundo após um início de ano mais fraco do que o esperado. A Ucrânia recebeu em maio a 

primeira tranche, de US$ 3,19 bilhões, do pacote de emergência de US$ 17 bilhões aprovado 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) informou o Banco Nacional da Ucrânia. Brasil e 

Argentina planejam estender o acordo automotivo por mais um ano, mas os dois países 

ainda precisam acertar a extensão do comércio livre de taxação, afirmou o ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges. As negociações ocorrem em 

um momento de forte queda nas exportações de veículos do Brasil, que têm na Argentina seu 

principal mercado comprador. Renda Fixa: A meta atuarial de abril ficou na casa dos 1,14%, 

já o retorno da carteira de investimentos no mês de abril alcançou 1,21%. Até o momento, no 
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acumulado do ano, temos 4,80% de meta atuarial (jan e abril/14) e atingimos 2,98% da 

meta, ou seja, atingimos 61,96% da meta atuarial no 1º Quadrimestre. Apesar dos bons 

números, a intenção é buscar investimentos que permitam ao RPPS bater a meta atuarial, 

sem, no entanto, criar riscos demasiados à carteira. Em ano de copa do mundo e eleições 

presidenciais, o Comitê necessita ficar atento às variações de mercado, acompanhando os 

índices, bem como fazendo as migrações necessárias, oportunamente. O CDI valorizou-se 

0,81% e o IRFM-1 0,88%, logo, abaixo da meta atuarial de abril. Já o IMA-Geral retornou 

1,63%, o IMA-B com valorização de 2,41%, o IMA-B 5 fechou em 1,31% e o IMA-B 5+ com 

1,48%. Considerando a melhora recente da família IMA, aos poucos, é necessário reiniciar 

aportes em tais índices. Iniciando com o IMA-Geral e o IMA-B, que apresentaram melhor 

rentabilidade que os demais. Renda Variável: Investidores internacionais continuam a 

apostar no Brasil, com volumes de recursos que ultrapassaram os US$ 11 bilhões no 

primeiro trimestre do ano. Porém, não sabemos se estes investidores escolheram 

particularmente o Brasil ou se a desaceleração de EUA, China e outros tornaram o país 

atraente apenas até que estes se recuperem. De qualquer forma, os investimentos mexeram 

com o preço dos ativos, fizeram o dólar recuar, o Ibovespa teve um movimento de 

valorização, também puxado pelos resultados das políticas eleitorais recentemente 

publicadas, com queda das intenções de voto na atual Presidente. O Comitê pretende 

aumentar os aportes na renda Variável, sempre com constância e cautela.  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, Banco Daycoval e das instituições 

recentemente credenciadas, Banco Itaú e Bradesco. Comparamos o ranking de fundos com 

melhor desempenho no mês anterior, 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. Estudamos o Panorama 

Econômico expedido pela Crédito & Mercado, Boletim Focus do Banco Central e outras 

publicações correlatas em anexo. c) Análise das aplicações financeiras para o repasse do 

mês base abril/2014, a ser repassado em 20/05/2014: Valor total a ser repassado: R$ 

1.111.789,50 (um milhão, cento e onze mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta 

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

da carteira de investimentos com o uso dos índices IRFM-1 e CDI, porém, devido às recentes 

melhoras dos IMAs, o Comitê entende que deve reiniciar as aplicações em índices que se 

aproximem da meta atuarial no segmento de renda fixa, buscando diversificação. Na outra 

ponta, continuamos acreditando em uma carteira de longo prazo com ativos de Renda 

Variável igualmente buscando 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 Abril/2014 
Data do depósito: 20/05/2014 

Valor Total: R$ 1.111.789,50 
Fundo CNPJ Aplicação Resolução 

Caixa IMA-Geral 11.061.217/0001-28 100.000,00 7º, I, b 
Caixa Brasil IRF-M1 TP FI RF 10.740.670/0001-06 300.000,00 7º, I, b 
Caixa Brasil TP Fi Renda Fixa LP 05.164.356/0001-84 150.000,00 7º, IV 
BB IMA-B FI Renda Fixa Previd 07.861.554/0001-22 100.000,00 7º, I, b 
BB Consumo FIC Ações 08.973.942/0001-68 31.789,50 8º, III 
BB Perfil FIC RF Previdenciário 13.077.418/0001-49 150.000,00 7º, IV 
Geração Futuro Seleção FIA Ações 11.898.280/0001-13 70.000,00 8º, III 
Geração Futuro Dividendos FIA 11.898.349/0001-09 70.000,00 8º, III 
BTG Pactual Absoluto Inst FIC de FIA  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$ 1.111.789,50 

 

d) Assuntos Gerais. Sem mais assuntos a tratar, os membros do Comitê de Investimentos e 

os convidados presentes acordaram em encerrar a presente reunião.  
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