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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 07 de julho 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: Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi e Tânia Candozini Russo. 3. PAUTA: Resgate 

total dos recursos aplicados no BTG Pactual, solicitado pelo Conselho de Administração. 4. 

ASSUNTOS TRATADOS: O Conselho de Administração, em ata datada de 15/04/2015, solicita à 

Diretoria Executiva e ao Comitê de Investimentos que seja resgatado, se possível, o montante já 

aplicado no BTG Pactual. Cópia da ata foi enviada para análise da consultoria em investimentos, que 

se manifestou dizendo que: “não existe nenhuma ressalva da Crédito & Mercado quanto aos 

investimentos realizados pelo RPPS no BTG Pactual”. Nas atas seguintes (maio e junho de 2015) o 

C.A. foi informado do parecer da consultoria, bem como foi solicitado que os mesmos justificassem o 

pedido de resgate total dos recursos, para elaboração do APR, já que se tratava de decisão do órgão 

superior. Porém, o Conselho de Administração apenas manteve o posicionamento adotado, alegando 

que o BTG Pactual estaria envolvido em denúncias de corrupção, porém, sem informar as fontes ou 

apresentar as notícias que comprovassem o alegado. Com efeito, o Comitê define as sugestões de 

investimentos e desinvestimentos dos recursos do JaguarPrev, conforme Decreto nº 3209/2014. 

Contudo, como se trata de decisão do órgão superior, deve ser atendida, ressalvando-se apenas que, 

conforme a recomendação da consultoria, o APR deverá ser assinado pelo Conselho de Administração, 

bem como as justificativas, mesmo que esparsas, sejam aquelas apontadas pelo órgão superior. 

Mecado: A crise grega, que culminou com o não pagamento ao FMI da parcela de 1,6 bilhão de 

euros, continua sendo um problema na Europa, os mercados abrem a semana com viés de aversão 

ao risco, que só não é pior porque o ministro das finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, renunciou 

ao cargo para facilitar as negociações do país com os credores. No noticiário externo teremos a 

divulgação da ata da última reunião do FOMC, que trará a opinião do FED sobre a economia local 

e pode ajudar a indicar quando a autoridade monetária espera iniciar a alta do juro. Segundo o 

último boletim Focus do Banco Central, os economistas revisaram para baixo a maioria dos 

indicadores econômicos: a mediana das expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2015 

passou de uma retração de 1,49% da semana anterior para 1,50%, registrando a sétima semana 

consecutiva de queda no indicador. A previsão da SELIC para 2015 é de 14,50%. A expectativa 

para o IPCA é de que o índice oficial de inflação encerre 2015 em 9,04%.  O Ibovespa encerrou o 

pregão de sexta-feira (03/07) em queda de 1,10%, aos 52.519 pontos. Na semana, marcada pelo 

início do 2º semestre, o índice acumulou perda de 2,77%. Não bastasse o fraco cenário previsto 
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para a indústria, a forte queda no preço do minério de ferro nos últimos dias pressiona bastante a 

Vale, que tem na commodity o seu principal negócio. A consultoria recomenda “manter a carteira 

posicionada para os vértices mais longos em no máximo 60% (no máximo 10% em IMA-B 5+ ou 

IDKA IPCA 20A, o restante no IMA-B e IMA-Geral) e os demais recursos em  vértices mais 

curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B 5 ou IDKA IPCA 2A.  Na renda variável, 

recomendam uma exposição reduzida, pois não há percepção de melhora nos fundamentos que 

justifique elevar o risco da carteira no curto/médio prazos. Investimentos neste segmento devem 

estar direcionados para ativos que utilizam estratégias de gerar valor ao acionista, através de 

análises fundamentalistas”. Diante deste cenário, percebe-se a dificuldade deste Comitê em 

definir uma estratégia na renda variável que possa manter as rentabilidades dos fundos BTG 

Pactual. Após análise dos fundos da Carteira de Investimentos, verificamos que o CDI – hoje – é o 

índice que menos volatilidade e mais rentabilidade apresenta (vide rankings anexos), se tornando 

uma alternativa para evitar perdas na renda variável, pelo menos até que o cenário mude e a renda 

variável volte a se tornar atrativa. Assim, o Comitê apenas sugere a seguinte transferência: 

Fundo CNPJ Porcentagem Transferência 

BTG Pactual Dividendos FIC Ações 11.977.794/0001-64 100% Bradesco Premium DI 

 

Saliente-se que não concluímos a transferência do BTG Pactual Absoluto nesta reunião, para 

podermos estudar alternativas junto à Consultoria do RPPS. Oportuno esclarecer que os resgates não 

foram realizados em maio/15 devido a rentabilidade negativa do mês, o que levaria o RPPS a realizar 

perdas, porém, com a alta rentabilidade de junho e a do início de julho, realizaremos os ganhos com o 

resgate para o RPPS, sendo agora o momento oportuno. Sem mais assuntos a tratar, os membros do 

Comitê de Investimentos acordaram em encerrar a presente reunião.   

 

 

Patrícia Dal’Bó de Oliveira Verdi                                                          Tânia Candozini Russo 


