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ATA DA 9ª 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 15 de setembro 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 mês de agosto foi positivo para os 

investimentos. De forma recorrente, as atenções têm sido voltadas para o ambiente político. 

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 em 3,31%. 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 

9,25% 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. Daqui em diante, os olhos e medidas deverão estar mais 

voltados para o momento do encerramento do ciclo da queda dos juros. Além, é claro, do 

acompanhamento do calendário das reformas. Então a tônica deve estar em calibrar a carteira 

e garantir os resultados já alcançados. Na última reunião do Comitê de Acompanhamento 

Macroeconômico da ANBIMA, realizada em 01 de setembro de 2017, os economistas 

reduziram as projeções de juros em relação a julho. A sinalização do Banco Central de que há 

espaço para reduções adicionais da Meta da Taxa Selic para este ano foi o principal indutor 

para a correção destas estimativas. Para a reunião do Copom de setembro, a aposta é de uma 
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queda de 100 pontos base, resultando em 8,25% ao ano. A partir de então, são esperadas 

reduções em ritmo mais gradual, com os juros em 7% no final do ano – na última reunião de 

julho a previsão era de 8% para dezembro/17. Para os analistas, o resultado do PIB do 

segundo trimestre – acima do previsto pelo Comitê – ratifica a percepção de um início de 

recuperação gradual da economia, sobretudo pelo consumo das famílias, através do aumento 

da concessão de crédito para as pessoas físicas e melhora pontual no mercado de trabalho. Por 

outro lado, a elevação do nível de investimento deverá ser mais demorada, influenciada 

também pela incerteza decorrente do ambiente político do ano que vem. A mediana do PIB 

para 2017 foi ajustada de 0,30% para 0,40%. Para 2018, a estimativa de crescimento da 

economia elevou-se de 2,00% para 2,20%. 

 

A política monetária: os economistas ressaltaram que permanece o ambiente de baixa 

inflação para o curto e médio prazos e que, diante dos indicativos do Banco Central de que há 

espaço para reduções adicionais da Meta da Taxa Selic para este ano, as projeções dos 

juros continuam com o viés de baixa. Para a reunião do Copom de setembro, a aposta é de 

uma queda de 100 pontos base, resultando em 8,25% ao ano. A partir de então, são esperadas 

reduções em ritmo mais gradual, com os juros em 7% no final do ano – na última reunião de 

julho a mediana da previsão era de 8% para dezembro/17. Para as projeções de 2018, o 

Comitê indica uma estabilidade da Meta da Taxa Selic em 7,00% até dezembro, quando está 

prevista uma elevação de 0,25 ponto percentual, encerrando o ano em um patamar de 7,25%. 

Há consenso no Comitê de que o nível de ociosidade da economia deve permitir que a política 

monetária permaneça expansionista para o restante do ano. Apostas abaixo de 7,00% entre as 

estimativas para 2017 são indicativos relevantes das expectativas dos economistas em relação 

à magnitude do corte dos juros. A mínima e a máxima previstas – situaram-se entre 6,75% e 

7,50%. Em relação à inflação, os economistas mantiveram a percepção de desaceleração dos 

preços. Conforme tem ocorrido nas últimas reuniões, a mediana do IPCA para 2017 foi 
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revisada para baixo em relação à reunião anterior, de 3,45% para 3,40%. Entre as estimativas, 

75% concentraram-se entre 3,0% e 3,5%, contra 40% observado em julho. As previsões 

situadas entre 3,5% e 4,0% representaram 25% das apostas. A mínima e a máxima previstas 

para 2017 foram de 3,10% e 3,80%, respectivamente. No debate sobre política monetária, os 

economistas ressaltaram que a calibragem dos juros no curto e médio prazos depende da 

evolução das expectativas de inflação para 2018. Conforme mencionado, o nível de 

ociosidade da economia vem permitindo cortes adicionais na Meta da Taxa Selic – o baixo 

dinamismo do investimento em um contexto de queda de juros é um indicativo relevante neste 

sentido. Também foi lembrado que mesmo o aumento do PIS/COFINS sobre os combustíveis 

em julho não foi suficiente para reverter o viés de queda da inflação e dos juros. Porém, caso 

se confirme uma recuperação mais consistente do PIB para o ano que vem, o ritmo de 

aceleração do nível de atividade e os seus impactos no balanço de riscos inflacionários serão 

variáveis que deverão concentrar a atenção dos economistas, sobretudo no que se refere ao 

comportamento do PIB potencial e o seu hiato - que vai indicar espaço para crescimento sem 

que haja aceleração das expectativas de inflação. Cenário Externo: No debate sobre o 

cenário externo, os economistas do Comitê avaliaram que não ocorreram mudanças 

significativas desde a reunião de julho, em função do período de férias no hemisfério norte. 

Há um consenso de que permanece um ambiente favorável aos países emergentes, com 

liquidez relevante nos mercados norte americano, europeu e asiático. Quanto à percepção dos 

investidores externos em relação ao mercado brasileiro, os representantes das instituições 

estrangeiras que estão no Comitê ressaltaram que as taxas de juros atrativas e o desempenho 

positivo do comércio externo são os fatores que vêm despertando atenção no mercado 

internacional. Alguns economistas acreditam que os fluxos de recursos mais representativos 

poderão vir de projetos mais relacionados às concessões e operações de private equity do que 

aqueles provenientes das operações de tesouraria. Diante da liquidez nos mercados 

internacionais, há uma expectativa do Comitê de manutenção do processo de desvalorização 

do dólar norte americano e consequente valorização das moedas dos mercados emergentes, 

tema abordado na reunião anterior. Para os economistas, a trajetória corrente da inflação 

americana ainda não autoriza aumento dos juros no curto prazo, o que indica um quadro de 

apreciação do dólar até o final deste ano. Quanto à trajetória da taxa de câmbio doméstica, o 

Comitê revisou a mediana das projeções para o final de 2017 de R$ 3,30 para R$ 3,20, na 

comparação com a reunião de julho, o que corresponde a uma valorização anual de 1,81% da 
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moeda. Mais da metade das projeções concentrou-se no intervalo entre R$ 3,00 e R$ 3,30 

(67% das projeções) e 33% das estimativas estiveram entre R$ 3,30 e R$ 3,50. A mínima e a 

máxima registradas foram de R$3,00 e R$3,35. Atividade Econômica: O debate sobre 

atividade foi marcado pelos resultados do PIB do segundo  trimestre, divulgado em 01/9. A 

variação positiva de 0,2% ficou acima do que estava previsto pelo Comitê (0,0%) e reforçou a 

percepção dos economistas de que vem ocorrendo uma recuperação gradual da atividade 

econômica, sobretudo no que se refere ao consumo das famílias, que apresentou o melhor 

desempenho pela ótica da demanda. Para o Comitê, a combinação da melhora da concessão 

de crédito para as pessoas físicas com a queda dos juros, a recuperação pontual no mercado de 

trabalho e, por fim, a liberação dos recursos das contas inativas do FGTS foram os fatores que 

contribuíram para o desempenho favorável no segmento de comércio e varejo. Os 

economistas admitiram que, com esse resultado, podem ocorrer revisões para cima nas 

projeções do PIB para o terceiro e quarto trimestres, porém esses acréscimos não seriam 

significativos. Por enquanto, são esperadas variações de 0,2% e 0,4%, respectivamente, para 

os próximos dois trimestres, com uma menor contribuição do segmento agrícola, após a forte 

expansão ocorrida no primeiro trimestre. Para o médio e longo prazos, a despeito de uma 

melhora na previsão de crescimento – a previsão do PIB de 2018 passou de 2,00% para 2,20% 

- o Comitê ainda espera um cenário desafiador. Para os economistas, a performance negativa 

do segmento da construção civil tem comprometido os resultados da indústria e do 

investimento. Além disso, esses setores são mais sensíveis às incertezas políticas, 

principalmente em um ano de eleições. Foi lembrada também que uma melhora da receita 

fiscal neste contexto de recuperação da economia fica limitada, já que o segmento industrial é 

o de maior peso dentro da arrecadação tributária, o que confere pouca margem de manobra 

para que haja um aumento significativo do investimento por parte do Governo. (Fonte: relatório 

macro, disponível: http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/relatorios/relatorio-macro/comite-estima-juros-de-7-0-para-o-

final-do-ano-1.htm?utm_source=pubicacoes&utm_medium=e-mail&utm_campaign=relatorio_macro) 
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Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus: 

 

 

 

 

Em análise à carteira de investimentos do Jaguarprev, relativamente à Política Anual de 

Investimentos, está posicionada em 31/08/2017 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. 

 

1.668.813,93

51.014,51                      

211.342,41

4.771,79

1.935.942,64

Fundo de Investimento CNPJ Valor

Bradesco IMA-B 08.702.798/0001-25 300.000,00

Bradesco IMA-B 5 20.216.216/0001-04 200.000,00

Bradesco IMA Geral 08.246.318/0001-69 200.000,00

BB IMA-B 5+ 13.327.340/0001-73 235.942,64

Itaú Alocação II 25.306.703/0001-73 250.000,00

Daycoval Ibovespa 13.155.995/0001-01 250.000,00

Safra Selection 06.234.360/0001-34 250.000,00

Vinci Equities 15.603.945/0001-75 250.000,00

1.935.942,64

APLICAÇÕES 

TOTAL APLICADO

Folha Servidores Ativos

TOTAL A REPASSAR

Parcelamentos

Folha Servidores em Benefício 

Repasses - Competência SETEMBRO

Multa e Juros ref. a competência de Junho

 

 

Outros Assuntos: 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.  Em atenção ao valor referente à 

GRCP referente ao servidor cedido para a municipalidade de Campinas, o direcionamento 

será para o fundo da Caixa IDKA-2. Conforme Protocolo nº 6160/2017, referente ao 

afastamento sem renumeração, a requerente solicitou o recolhimento da contribuição da parte 

do servidor (11%) devendo ser depositado até o dia 20 do mês subsequente ao vencido, 

ficando sob responsabilidade da municipalidade repassar a parte patronal e déficit, conforme 

GRCP expedida posteriormente. Os valores serão aplicados no fundo de investimento BB 

Perfil. Informamos que em função dos descontos de tarifas em contas quando do resgate para 

o pagamento da folha dos servidores em benefícios junto a Caixa, este Comitê delibera pelo 

transferência total do fundo Caixa IRF-M1 (CNPJ 10.740.670/0001-06) para o fundo de 

investimento BB IRF-M (CNPJ 07.111.384/0001-69), ficando este a partir da presente ata 

para o pagamentos da folha do Jaguarprev. 
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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 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 


