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ATA DA 3ª 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 16 de março 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: Antonia Regina Sisti de Campos, membro 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: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores de 

São Paulo, encerrou o pregão de sexta-feira em baixa de 0,58%, a 48.595 pontos. Na semana, o 

índice acumula perdas de 2,77% e, em 2015, a bolsa cai 2,82%. Somadas as perdas da semana 

anterior, de 3,11%, o Ibovespa devolveu quase dois terços da forte alta de fevereiro, quando o 

benchmark subiu 9,97%. Repercutiu sobre o mercado a divulgação da “lista de Janot”, em que 

foram citados na operação Lava Jato os políticos envolvidos no escândalo de corrupção. Os nomes 

do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, ambos 

do PMDB, trouxe preocupações de agravamento das tensões políticas que culminaram com a 

devolução da MP 669, que trata das desonerações da folha de pagamentos. As preocupações eram 

de que o ajuste fiscal proposto pelo Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ficasse prejudicado pelo 

“racha” entre Executivo e Legislativo. A tensão amenizou após o acordo entre Levy e Renan 

Calheiros, que concordaram com a correção escalonada da tabela do imposto de renda. Na zona do 

Euro, o banco central pôs a máquina de imprimir dinheiro a funcionar em alta velocidade. Teve 

início no dia 9 o programa de compra de ativos dos 19 países da zona do Euro pelo BCE. Serão 60 

bilhões de euros injetados na debilitada economia do velho continente durante os próximos meses. 

Com mais dinheiro disponível, investidores tem um motivo a mais para colocar capital em ativos 

de risco. Entretanto, nem todo dinheiro disponível pelo “Quantitative Easing” europeu seria 

suficiente para manter vivo o apetite ao risco, caso o FED venha a subir o juro americano no meio 

do ano. Nos dias 17 e 18 ocorrerá a reunião de política monetária do banco central americano – 

Fed. O futuro das taxas de juros e o cenário inflacionário incerto nos Estados Unidos devem ser os 

principais temas da próxima reunião. O Federal Reserve está considerando seriamente retirar sua 

promessa de que será “paciente” antes de aumentar os juros de curto prazo. A retirada da promessa 
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de paciência na próxima semana não significa que os dirigentes do banco já terão se decidido pelo 

aumento dos juros em junho. A presidente do Fed, Janet Yellen, indicou que o cenário 

inflacionário será o grande enigma dos próximos meses. Embora o mercado de trabalho esteja 

melhorando como o Fed esperava, a inflação não está retornando para próximo da meta do Fed: 

2% ao ano. No mercado de juros, a piora do cenário econômico, na previsão dos analistas do 

mercado, trouxe mais pressão sobre a política monetária, e muitos agentes já trabalham com a 

Selic elevando-se para além dos 13% rapidamente. As taxas dos DI’s mantiveram-se voláteis 

durante todas as sessões, e deram continuidade ao movimento de avanço observado nas últimas 

semanas, especialmente nos vértices intermediários e longos. Este movimento esteve ligado à 

cautela com o cenário doméstico, além do avanço do dólar frente ao real. A cotação da moeda 

norte americana fechou o pregão de sexta-feira a R$ 3,249.  O valor do fechamento da moeda é o 

mais alto desde abril de 2003. Na semana, a moeda norte-americana subiu 6,3%, acumulando alta 

de 13,76% desde o início do mês. Na semana que se inicia, estarão no radar dos investidores 

alguns eventos importantes, que devem mexer com o mercado. Além da aguardada reunião do 

Fed, por aqui a semana já começa com o IBC-Br sendo divulgado na segunda-feira, demonstrando 

uma leve alta, mas não deverá interferir no mercado. O IPCA-15, a ser divulgado na sexta-feira, 

também deverá ser acompanhado, e poderá trazer pressão nos vértices mais curtos da curva de 

juros. A rixa entre o Congresso e o Planalto segue no radar do investidor, mesmo após os ânimos 

terem se acalmado entre o Governo e o PMDB, após a correção escalonada da tabela do imposto 

de renda. Economistas ouvidos para o boletim Focus preveem que a economia brasileira encolha 

0,78% este ano – a maior retração desde 1990, ano do governo Collor, quando a economia retraiu 

4,35%. Na semana anterior, a contração era de 0,66%. Trata-se da décima primeira piora seguida 

na projeção. Ainda de acordo com o levantamento do Bacen, a mediana das projeções para o 

IPCA foi elevada, também pela décima primeira semana consecutiva, a 7,93%, ante 7,77% da 

semana anterior. A Produção Industrial igualmente manteve-se no campo negativo, elevando a 

retração para 2,19%, ante 1,38% da semana anterior. Os investidores devem permanecer 

cautelosos, com o clima de pessimismo dominando as rodas de negócios. Renda Fixa: Em 

fevereiro, dentre os investimentos de renda fixa, que têm sua forma de remuneração definida no 

momento da aplicação, destaque positivo para as NTN-Bs mais curtas, títulos públicos que pagam 

uma taxa de juro pré-fixada, mais a variação da inflação, medida pelo IPCA. As NTN-Bs que se 

mais se beneficiaram foram aquelas com prazos de vencimento mais curtos. A mais rentável foi a 

NTN-B com vencimento em maio/2015, que registrou alta de 1,57% no mês. As Letras 

Financeiras do Tesouro (LFT), títulos públicos atrelados à Selic, apresentaram bom resultado no 
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mês, uma vez que a taxa básica se encontra em patamar elevado. Na família de índices IMA, o 

IMA-B, valorização de 0,54%, enquanto o IMA-B 5 cresceu 1,22%, o IMAB 5+ acelerou apenas 

0,17% no mês e o IMA-Geral apresentou crescimento de 0,45% no mês. Entre os papéis pré-

fixados, a carteira de títulos com prazo de até 1 ano (IRF-M 1) valorizou 0,74%, enquanto a com 

títulos acima de 1 ano (IRF-M 1+) apresentou ganho de 0,03%. Renda Variável: A recuperação 

da bolsa marcou o mês de fevereiro. O Índice Bovespa, que reúne os principais papéis do 

mercado, fechou em alta de 9,97%, com a recuperação de papéis importantes como Petrobras e 

Vale. A alta das ações, porém, não coincide com a perspectiva para a economia do país, que 

piorou neste mês e levou o mercado a prever uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,5%. 

Mas o Ibovespa conseguiu pelo menos recuperar as perdas de janeiro e voltar para o azul no ano, 

com alta de 3,15%. 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. Procedemos à leitura do 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$ 1.193.479,08, referente à Folha 

Prefeitura fevereiro/15 (R$ 1.122.416,57), Folha JaguarPrev fevereiro/2015 (R$ 21.255,62), 

parcelamento débitos previdenciários (R$ 49.806,89). Tendo por norte a Resolução CVM 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: 20/03/2015 

Valor Total: R$ 1.143.672,19 

Fundo CNPJ Aplicação Res. 3922-10 

Geração Futuro FIC de FI Multimercado 17.435.415/0001-90 100.000,00 8º, IV 

Caixa BR IRFM-1 TP FI RF 10.740.670/0001-06 200.000,00 7º, I, b 

Santander IMA-B 5 TP FIC RF  13.455.117/0001-01 200.000,00 7º, I, b 

BB IDKA 2 TP FI RF 13.322.205/0001-35 143.672,19 7º, I, b 

Bradesco Premium FI REFEREN. DI 03.399.411/0001-90 500.000,00 7º, IV, a 

Total  R$ 1.143.672,79 

Data do depósito: 25/02/2015 

Valor Total: R$ 49.806,89 - Parcela 04/60 – Termo de Parcelamento 

BB IDKA 2 TP RF Previdenciário 13.322.205/0001-35 R$ 49.806,89 7º, I, b 

Total Geral R$ 1.193.479,08 
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 Assuntos Gerais.  O Fundo Bradesco Premium DI, conforme o Comitê vem observando no 

último ano e meio, vem se destacando em comparação com os fundos DI que possuímos na 

carteira de investimentos. Devido ao valor de aplicação mínima inicial (R$ 1.000.000,00), não 

tivemos oportunidade de incluí-lo na carteira de investimentos. Neste mês, verificamos uma janela 

de possibilidade devido ao GAP do artigo 7º, IV, “a”, e devido ao volume de recursos aplicados na 

referida instituição. Assim, sugerimos o resgate do valor de R$ 500.000,00 do Bradesco FI RF 

IRF-M1, CNPJ nº 11.492.176/0001-24 junto à conta movimento para, somando-se ao valor de R$ 

500.000,00 do repasse do dia 20/03, atingir o limite inicial para aplicação no referido Fundo. Com 

o resgate do IRFM-1 não haverá perdas financeiras ou contábeis, já que o IRF-M1 não é um fundo 

volátil e apresenta rentabilidade positiva desde o início de sua aplicação e o Premium DI oferecerá 

maior retorno ao RPPS. O Comitê pretendia encerrar o fundo Caixa Brasil TP (fundo DI) e 

transferir tais recursos para fundos IMA, porém, após análise da consultoria, a migração foi 

rejeitada neste momento, com o que o Comitê concorda. Assim, manteremos 4 fundos CDI na 

carteira até que o quadro de instabilidade venha a se alterar, para procedermos à reavaliação da 

necessidade de encerramento de um fundo DI no momento oportuno. 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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