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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 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 18 de fevereiro de 2015, às 14h, no Gabinete da Presidência do Jaguariúna 

Previdência, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 735, Centro, em Jaguariúna/SP. 2. 

MEMBROS PARTICIPANTES: Rodrigo Prado Sisti, Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi e Tânia 

Candozini Russo. 3. CONVIDADOS: Pedro Antonio Ribeiro, Lilian Regina da Silva V. F. 

Paoliello e Fernando Pinto Catão, respectivamente, presidente e membros do Conselho de 

Administração. 4. PAUTA: a) Análise da atual conjuntura econômica brasileira; b) Apreciação 

dos fundos de investimentos de instituições financeiras públicas e privadas; c) Análise das 

aplicações financeiras para o repasse do mês; d) Assuntos gerais. 5. ASSUNTOS TRATADOS: 

a) Análise da conjuntura econômica brasileira: Na última semana de janeiro vimos a 

continuidade da crise nas montadoras, o que levou fabricantes de autopeças a cortar mais 

empregos. A tendência é de continuidade de demissões este ano, à Mercedez-Bens e Volkwagen 

juntou-se a Ford, que estuda um Plano de Demissões Voluntárias-PDV em São Bernardo do 

Campo/SP. O Presidente da GM afirmou que a empresa passa por um lay-off (suspensão 

temporária de contratos de trabalho) em São José dos Campos e São Caetano, porém, não descarta 

demissões até o final do ano. O Mercado vê inflação em alta e PIB estagnado em 2015, segundo o 

relatório Focus de 26/01, o “tarifaço” dos preços de serviços públicos (energia, combustíveis, 

etc.), levou a perspectiva de aumento da inflação para 7% em 2015. A estimativa para o PIB 

passou, em uma semana, de 0,38% para 0,13%. A falta de água é outro fator que ameaça o 

crescimento principalmente em São Paulo, podendo reduzir o PIB industrial do Estado. Em 30/01 

foi noticiado o fechamento das contas de 2014 do Governo Federal, com superávit de R$ 1,03 

bilhão em dezembro/14, porém, com o maior rombo das contas públicas do governo central 

(Tesouro, Previdência e BC) de R$ 17,2 bilhões no ano. Nas duas últimas décadas, o governo 

apresentou superávit primário, mas com o resultado de 2014 ocorreu o contrário, o governo 

apresentou déficit primário e o endividamento público cresceu. A dívida bruta fechou em 63% do 

PIB. Paralelamente, o Ministro Levy recebeu investidores estrangeiros e informou sobre o ajuste 

fiscal pretendido pelo governo em 2015, numa tentativa de retomar a confiança na economia e 

atrair novos investidores. A balança comercial fechou janeiro com déficit de US$ 3,1 bi, afetada 

principalmente pelo recuo dos preços do minério de ferro e do petróleo. Este resultado não 

representa uma tendência, pois janeiro é historicamente um mês mais fraco, a desvalorização do 
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real tende a limitar as importações e estimular as exportações, a safra de soja começa a ser 

embarcada em março/abril e as medidas econômicas devem provocar impacto positivo no decorrer 

do ano, segundo afirma José Augusto de Castro, Presidente da AEB (Estadão, Economia & 

Negócios, 03/02/15). Na primeira quinzena de fevereiro, acompanhamos o dólar disparar a R$ 

2,747 em 04/02 e cinco dias depois atingir R$ 2,780, o maior patamar desde 2004. Finalmente, a 

Presidente Dilma resolveu aceitar a destituição da diretoria da Petrobrás, a presidente da estatal, 

Graça Foster, renunciou e Aldemir Bendini, ex presidente do Banco do Brasil, assumiu sua cadeira 

com a missão de restaurar a confiança do mercado. A companhia tem pela frente a tarefa de 

conseguir estimar as perdas com a corrupção e publicar os balanços trimestrais auditados. 

Segundo as primeiras declarações do novo presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, o mesmo 

afirmou que fará uma baixa contábil de ativos relacionados à corrupção para mostrar “com clareza 

e transparência, qual é o número da companhia no momento”.  O balanço auditado de 2014 está 

previsto para ser divulgado até o final de maio. Disse também que irá implementar cortes nos 

investimentos da estatal e estimular a venda de ativos. O tom de transparência foi bem recebido 

pelo mercado, que puxou o preço da ação ON para R$ 9,78 e da PN para R$ 9,99. A alta dos juros 

mais longos foi interrompida após o mercado interpretar as declarações de Luiz Awazu, diretor de 

Política Econômica do Banco Central, sinalizando que o Banco Central terá uma postura firme 

para mitigar os riscos inflacionários derivados da desvalorização do real e da alta dos preços 

administrados. Em Istambul para participar da reunião do G20, Luiz Awazu afirmou que a política 

monetária tem que se manter “especialmente vigilante” para conter os efeitos secundários do 

ajuste de preços relativos. O tom das declarações reforça as apostas para uma Selic mais alta na 

próxima reunião do Copom, em 50 pontos base. No último relatório Focus, os agentes do mercado 

voltaram a projetar inflação cada vez mais distante do teto da meta pela sétima semana 

consecutiva. O índice foi ajustado para 7,27% em 2015, ante 7,15% da semana anterior. O PIB 

também foi revisado para baixo (-0,42% ante 0,00% da semana anterior). A taxa Selic também 

sofreu ajuste. O mercado estima que os juros encerrem o ano em 12,75%, ante 12,50% da semana 

anterior. Em semana curta devido aos feriados, as atenções voltaram-se ao noticiário internacional. 

Cenário Externo: Também fez preço as notícias de um cessar-fogo na Ucrânia, pondo fim as 

hostilidades entre o governo da Ucrânia e os separatistas alegadamente apoiados pela Rússia. As 

negociações da Cúpula de Minsk, que contou com as participações dos líderes da Ucrânia (Petro 

Porochenko), da Rússia (Vladimir Putin), da Alemanha (Angela Merkel), e da França (François 

Hollande). Completou o clima de otimismo a divulgação de números robustos sobre o crescimento 

econômico da Alemanha. O PIB alemão cresceu 0,7% no quarto trimestre, bem acima do 
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esperado, com a demanda doméstica estimulando a maior economia da Europa, após a fraqueza 

dos resultados anteriores. A moeda americana é sustentada pela alta nos rendimentos dos títulos do 

Tesouro dos Estados Unidos (Treasuries), e segue demandada diante das dificuldades domésticas. 

As bolsas europeias fecharam o pregão de terça-feira em baixa, com os investidores demonstrando 

cautela diante das negociações entre a Grécia e seus credores internacionais. A reunião dos 

ministros das finanças da zona do euro, ocorrida nesta terça-feira, terminou mais cedo do que o 

esperado, já que as discussões sobre um novo acordo de financiamento à Grécia fracassaram. 

Rebeldes pró-Rússia bombardearam tropas do governo cercadas no leste da Ucrânia, e o plano 

para que os dois lados retirassem o seu armamento pesado não foi executado, deixando o frágil 

acordo de paz perto do colapso. Renda Fixa: Em janeiro, na família de índices IMA, destaque 

positivo para o IMA-B, que reflete a carteira indexada ao IPCA, que apresentou valorização de 

3,12%. Enquanto o IMA-B 5, que registra o retorno médio dos títulos de até 5 anos, cresceu 

2,05%, o IMA-B 5+, carteira de títulos com prazo superior a 5 anos, acelerou 3,71% no mês. Entre 

os papéis pré-fixados, a carteira de títulos com prazo de até 1 ano (IRF-M 1) valorizou 1,07%, 

enquanto a com títulos acima de 1 ano (IRF-M 1+) apresentou ganho de 2,19%. Consolidando os 

resultados da família de índices IMA, o IMA – Geral apresentou crescimento de 2,14% no mês. 

Renda Variável: Em janeiro, o desempenho da Bolsa, medido pelo Ibovespa, foi desastroso. O 

índice apresentou queda de 6,19%, fechando janeiro aos 46.907 pontos. Já nessa primeira 

quinzena de fevereiro, o Ibovespa encerrou o pregão aos 50.635, acumulando alta de 3,78% na 

semana. No mês de fevereiro, a alta é de 7,95%, revertendo as perdas no ano para alta de 1,26%. 

b) Apreciação das Lâminas de Fundos de Investimentos de instituições financeiras públicas e 

privadas: Analisamos este mês lâminas de investimentos do Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Santander, BTG Pactual, Geração Futuro, Banco Daycoval e Banco Bradesco. Fizemos 

comparativos com o ranking de fundos com melhor desempenho no mês anterior, bem como 

analisamos o histórico das instituições e 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) Definição das aplicações 

financeiras para o repasse do mês: valor total de R$ 1.385.798,82, referente à Folha Prefeitura 

janeiro/15 (R$ 1.315.845,45), Folha JaguarPrev janeiro/2015 (R$ 19.673,02), parcelamento 

débitos previdenciários (R$ 49.563,93), e contribuições do servidor cedido para Campinas (R$ 

716,42), porém, este último depósito, que a Prefeitura de Campinas efetuou no dia 11/02, não 

atendeu à GRCP, que continha alteração da porcentagem do déficit atuarial de 4% para 5% em 



 
 

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 

 

 

 

2015, cujo valor correto seria R$ 740,97. A diferença está sendo objeto de tratativas e aguarda-se 

que seja depositada até o próximo mês. Verificamos que os investimentos escolhidos no mês 

anterior, na renda fixa, foram muito bem, com ótimo desempenho geral, porém, o mesmo não 

ocorreu com a renda variável, que puxou o resultado para baixo, mesmo mantendo-se positivo. 

Desta forma, devido ao volátil cenário econômico, não podemos assegurar que a renda variável 

em 2015 possa auxiliar o RPPS a bater a meta atuarial, motivo pelo qual cessaremos a aplicação 

nesse segmento, até que seja previsível um cenário melhor. Tendo por norte a Resolução nº 

3922/2010, bem como na Política de Investimentos 2015 e o GAP dos investimentos frente à 

política, definimos as seguintes aplicações com o repasse do mês: 

Data do depósito: 20/02/2015 

Valor Total: R$ 1.385.798,82 

Fundo CNPJ Aplicação Res. 3922-10 

Caixa Brasil IMA-GERAL TP FI RF LP 13.077.418/0001-49 200.000,00 7, IV 

Caixa Brasil IMA-B TP FI RF LP 14.964.240/0001-10 200.000,00 7º, I, b 

Santander IMA-B 5 TP FIC RF  13.322.205/0001-35 200.000,00 7º, I, b 

BB IMA-B 5+ TP FI RF  11.061.217/0001-28 100.000,00 7º, I, b 

BB IDKA 20 10.740.658/000193 100.000,00 7º, I, b 

Daycoval IDKA 20 11.060.913/0001-10 100.000,00 7º, I, b 

Geração Futuro FIC de FI Multimercado 17.435.415/0001-90 100.000,00 7º, I, b 

Santander Corporate FIC   11.492.176/0001-24 100.000,00 7º, I, b 

BB Perfil FIC RF 08.702.798/0001-25 100.000,00 7º, I, b 

BB IDKA 2 TP FI RF 13.455.117/0001-01 136.234,89 7º, I, b 

Total  R$ 1.336.234,89 

Data do depósito: 25/02/2015 

Valor Total: R$ 49.563,93 

Parcela 02/60 – Termo de Parcelamento 

BB IDKA 2 TP RF Previdenciário 13.322.205/0001-35 R$ 49.563,93 7º, I, b 

 

Total Geral R$ 1.385.798,82 

 

 Assuntos Gerais. As alterações definidas no relatório anterior não foram objeto de análise pela 

Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos, assim, reiteramos a análise das seguintes 

alterações na Carteira de Investimentos: a) incluir na carteira de investimentos o Fundo Bradesco 

Premium DI, o qual temos acompanhado durante 2014 e observamos que comparado aos fundos 

DI que temos na carteira, este apresenta o melhor retorno; b) transferência de R$ 1.000.000,00 do 

Bradesco IRFM-1 para o Bradesco Premium DI; c) devido à existência de 4 fundos de mesmo 

benchmark, o fundo Caixa Brasil TP FI RF, com menor desempenho em 2014, será excluído da 

carteira, com seus recursos redistribuídos igualmente entre os fundos: Caixa Brasil IMA-B 5, 

Caixa Brasil IMA-Geral, Caixa Brasil IRFM-1 e Caixa Brasil IMA-B FIC RF, importante 

salientar que não haverá qualquer prejuízo ao JaguarPrev, seja financeiro ou contábil, com o 
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resgate do Caixa Brasil TP FI RF, pois se trata de fundo DI, o qual não teve rendimento negativo 

durante todo o período em que esteve presente na carteira. d) devido à diminuição da porcentagem 

de fundos DI, o fundo IRFM-1 do BB pode ser eliminado, com sua redistribuição no fundo BB 

Perfil FIC RF (CDI), que apresenta melhor rentabilidade no período. Assim, permaneceremos com 

três fundos DI na carteira e três fundos IRFM-1. Sem mais assuntos a tratar, os membros do 

Comitê de Investimentos e o convidado presente acordaram em encerrar a presente reunião.  
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