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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 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 16 de outubro de 2017, às 9h, no Gabinete da Presidência 

do Jaguariúna Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735 – Centro, em 

Jaguariúna/SP. 2. MEMBROS PRESENTES: Wagner Ferreira de Brito, Patrícia Dal’Bó de 

Oliveira Verdi e Tânia Candozini Russo. 3. PAUTA: Cenário econômico, Apreciação dos 

fundos de investimentos de instituições financeiras públicas e privadas, Análise das 

aplicações financeiras para o repasse do mês e Assuntos gerais. 4. ASSUNTOS 

TRATADOS: Cenário Econômico: Brasil: O cenário econômico tem se mostrado dissociado 

do ambiente político. O mês de setembro foi, novamente, positivo para os investimentos. 

Incertezas em relação ao rol de denúncias do Governo Temer e o andamento das reformas 

políticas seguem na pauta dos investidores. O mercado financeiro já “precificou” tais 

impactos nos ativos (título e ações). O controle da inflação, o bom ambiente no mercado 

externo e a credibilidade da equipe econômica tem ajudado a dissipar o conjunto de más 

notícias. Nas questões econômicas, o controle da inflação (devido ao cenário ainda recessivo) 

merece destaque, com expectativa do IPCA fechar o ano abaixo de 3%. O ciclo de queda na 

taxa de juros SELIC continua. Apesar das incertezas e confusões políticas, os resultados 

acumulados até aqui neste ano de 2017 são satisfatórios. Tantos os ativos de baixo risco como 

também as bolsas de valores mostram bons resultados. Atualmente, a taxa de juro está em 

8,25% ao ano. A antecipação deste cenário de queda do juro e uma possível aprovação das 

reformas políticas foram os motivadores para os ganhos na bolsa de valores e nos títulos 

públicos federais até aqui. O cenário externo também tem ajudado. Taxas de juros em 

patamares baixos, boa liquidez e expectativa de melhora nos lucros das empresas ajudam o 

fluxo dos recursos para o Brasil. Já é tempo de pensar na política de investimentos para 2018. 

O cenário à frente mostra necessidade de alocar em ativos de mais risco para a obtenção de 

melhores retornos. Para compreender melhor a situação atual da economia do Brasil, 

apresentamos gráficos e mapas que demonstram a evolução recente dos principais indicadores 

econômicos do país: 
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Como revelado no gráfico acima, a economia brasileira encontra-se em período de saída da 

recessão. Após seis anos seguidos de crescimento, o PIB do Brasil caiu 3,8% em 2015 e 3,6% 

em 2016. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), no entanto, esse 

indicador fechará o ano de 2017 com uma subida de 0,2% e subirá 1,8% em 2018. Essas 

taxas, mesmo assim, não serão suficientes para o PIB voltar ao patamar de antes da recessão. 

Um dos principais fatores no cálculo do PIB, o consumo brasileiro parou de crescer em 2012, 

interrompendo a sequência de rápido crescimento vivida até então, passou por uma forte 

queda em 2015 e manteve o patamar em 2016. Como observado ao lado, o consumo das 

famílias aumentou quase 300% entre 2004 e 2011 e chegou a quase US$ 1,6 trilhão, mas caiu 

para pouco abaixo de US$ 1,5 trilhão em 2012, manteve-se nesse nível nos dois anos 

seguintes, caiu 25% para US$ 1,15 trilhão em 2015 e apresentou exatamente o mesmo valor 

em 2016. Os gastos do Governo brasileiro, seguindo as mesmas tendências, também 

cresceram quase 300% de 2004 a 2011, mas desceram para US$ 470 bilhões em 2012, 

mantiveram-se no mesmo patamar nos dois anos seguintes, caíram 24% para US$ 360 

milhões em 2015 e se mantiveram em 2016. 
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Como é possível observar, o índice de desemprego vive um período de rápida subida, 

revertendo uma tendência de queda que durou até 2014. Com exceção de 2009, quando o 

desemprego aumentou após a crise econômica internacional de então, o percentual de 

desempregados caiu em todos os anos entre 2007 e 2014. Por outro lado, esse indicador subiu 

de 6,8% em 2014 para 8,5% em 2015 e 11,5% em 2016. De acordo com estimativas do FMI, 

a tendência de subida continuará em 2017 aumentando para 12,15% e cairá para 11,6% em 

2018. Um dos principais motivos para a forte queda do consumo é o cenário de acelerada 

inflação pelo qual o Brasil passou nos últimos anos. Como visto ao lado, a subida de preços 

da cesta básica terminou o ano de 2014 em 6,33%, mantendo-se, portanto, abaixo do teto da 

meta governamental (6,5%). Por outro lado, esse indicador disparou nos anos seguintes, 

subindo para 9% em 2015 e 8,7% em 2016. Segundo estimativas do FMI, no entanto, a 

inflação brasileira fechará o ano de 2017 em 4,3%, e manterá o mesmo valor em 2018, 

descendo assim para valores mais estáveis. 
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No plano mensal, é possível ver de forma mais detalhada como a inflação vive um período de 

queda acelerada. Como é possível ver ao lado, a subida homóloga de preços começou o ano 

passado ainda com altos valores, registrando 9,32% em maio de 2016. A partir de junho, por 

outro lado, esse indicador entrou em uma tendência de forte queda, baixando para 2,5% em 

julho de 2017, mês mais recente com dados disponíveis. Diante da constante queda da 

inflação, o Banco Central do Brasil adota atualmente uma postura de seguidos cortes da taxa 

de juros. Como visto ao lado, esse indicador havia sido mantido em 14,25% durante quase 

todo o ano de 2016. Por outro lado, em outubro de 2016, após oito meses de tendência de 

queda da inflação, a taxa de juros brasileira desceu para 14%, a primeira redução em quatro 

anos. Nos onze meses seguintes, ainda, esse indicador for reduzido em seis outras ocasiões, 

tendo atualmente o valor de 8,25%. 

 

                            

 

Após meses de desvalorização cambial durante o ano de 2015, o Real, moeda oficial do 

Brasil, apresenta hoje mais estabilidade. Como visto no gráfico à esquerda, um Dólar dos 

EUA valia 3,12 reais em junho de 2015, valor que subiu para 4 reais em fevereiro de 2016. 

Desde abril do ano passado, por outro lado, esse indicador manteve-se entre 3,18 e 3,60 reais. 

Quanto ao comércio internacional, as exportações brasileiras sofreram uma forte queda nos 

últimos anos. Como visto ao lado, as vendas do país ao exterior caíram de US$ 242 bilhões 

em 2013 para US$ 185 bilhões em 2016. Essa queda foi muito puxada pela queda do preço do 

Petróleo, mas também foi causada em grande parte pela menor produtividade do país. 
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Como ocorreu com as exportações, a economia brasileira também registra quedas na 

importação após anos de grande crescimento. Como visto no gráfico ao lado, as compras de 

bens e serviços estrangeiros desceram 43% entre 2013 e 2016, quando fecharam em US$ 137 

bilhões. Essa queda possui vários motivos, incluindo a recente desvalorização cambial, a 

queda do poder de consumo dos brasileiros e as baixas expectativas de produção das empresas 

importadoras de insumos. Fonte: http://www.mercadoseestrategias.com/news/brasil-o-cenario-economico-atual/. 

Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus: 
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Em análise à carteira de investimentos do Jaguarprev, relativamente à Política Anual de 

Investimentos, está posicionada em 29/09/2017 conforme planilha abaixo: 
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RETORNO E META ATUARIAL ACUMULADOS NO ANO DE 2017 
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DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS 

 

 

POR ADMINISTRADORES 

 

 
 

 

SUB-SEGMENTOS 
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CONCLUSÃO: Diante do atual cenário econômico este Comitê delibera pela aplicação dos 

novos recursos, conforme detalhado na planilha abaixo, visando garantir a segurança e 

rentabilidade, tendo em vista o princípio da oportunidade. 

 

1.691.028,48

48.116,33                      

212.772,60

942,16

986,57

1.953.846,14

Fundo de Investimento CNPJ Valor

Caixa IMA GERAL 11.061.217/0001-28 300.000,00

Caixa IMA-B 5 11.060.913/0001-10 300.000,00

BB IMA-B 5+ 13.327.340/0001-73 100.000,00

BB IRF-M 07.111.384/0001-69 251.917,41

Itaú RF PRÉ LP FIC FI 10.396.381/0001-23 200.000,00

Daycoval Ibovespa 13.155.995/0001-01 200.000,00

Safra Selection 06.234.360/0001-34 200.000,00

Vinci Equities 15.603.945/0001-75 200.000,00

Caixa IDKA 2 14.386.926/0001-71 100.000,00

BB IDKA 2 13.322.205/0001-35 100.000,00

Caixa IDKA 2 14.386.926/0001-71 942,16

BB Perfil 13.077.418/0001-49 986,57

1.953.846,14

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha Servidores Ativos

TOTAL A REPASSAR

Parcelamentos

Folha Servidores em Benefício 

Competência Setembro - Repasse em Outubro

Servidor cedido para o Município de Campinas

Servidora em licença não remunerada

 

 

Outros Assuntos:  

Transferências entre fundos de investimentos: Tendo em vista a readequação da carteira 

este Comitê definiu pelo resgate total do Fundo Geração Futuro IMA-B (CNPJ: 

19.419.157/0001-84), com aplicação posterior do saldo total para o fundo Santander IRF-M 

(CNPJ: 13.455.197/0001-03), tendo em vista seu melhor desempenho. 

Tendo em vista o horário dos depósitos efetuados pela municipalidade este comitê resolve 

que, ficando fora do horário de aplicação dos fundos o valor total depositado será direcionado 

para o fundo de investimento BB Perfil e/ou BB Fluxo e no próximo dia útil os valores serão 

realocados conforme definição em ata.  Para a finalização da reunião, todos os membros 

receberam por e-mail publicações de instituições financeiras sobre economia e mercado, 

carteira de investimento JaguarPrev, comparativo de fundos do site vérios, perspectiva 
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econômica 2017 e relatório Boletim Focus do Banco Central, para embasar decisões contidas 

nesta ata. Os membros presentes confirmam que em havendo necessidade de reuniões 

extraordinárias para tratar de investimentos ou desinvestimentos de última hora, as reuniões 

poderão ser convocadas de imediato, sem antecedência mínima, para que as ações sejam 

sempre embasadas em atas deste Comitê. Sem mais, os membros presentes concordaram em 

encerrar a presente reunião. Eu Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi, lavrei esta ata, que vai 

assinada por mim e pelos demais membros presentes. 

 

 

 

 

Wagner Ferreira de Brito              Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi 

              CPA-10                               CPA-10 

 

 

 

 

Tânia Candozini Russo 

CPA-10 


