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ATA DA 01ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 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 janeiro de 

2019, 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: No Brasil, o 

Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa de juros em 6,5% a.a. na última reunião do ano, 

conforme o esperado. No comunicado houve destaque para uma melhora no balanço de riscos para a 

inflação. O comitê avalia que as diversas medidas de núcleo de inflação se encontram em níveis 

apropriados ou confortáveis. Na avaliação da atividade, os indicadores recentes continuam 

evidenciando uma recuperação gradual da economia. Além disso, o Copom retirou do comunicado o 

alerta sobre a possibilidade de elevação gradual da Selic em caso de piora no cenário prospectivo de 

inflação. Enquanto isso, o cenário global permanece com um quadro desafiador para as economias 

emergentes, tendo como principais riscos a normalização das taxas de juros em economias avançadas 

e as incertezas referentes ao comércio global. Segundo o Copom, diante da conjuntura econômica que 

prescreve uma política monetária estimulativa, a taxa Selic foi mantida em 6,5% a.a.. Esse patamar é 

compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 

2019 e, em menor grau, de 2020. No balanço de riscos para o cenário base, o Copom explicita que 

eventuais frustrações da continuidade das reformas e ajustes necessários na economia brasileira 

podem afetar as expectativas e as projeções macroeconômicas. Os próximos passos da política 

monetária continuam dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das 

expectativas de inflação. Na nossa avaliação, o Banco Central irá começar a elevar a taxa de juros no 

final do segundo semestre de 2019, tendo em vista a recuperação da atividade, e a convergência da 

inflação para a meta em 2020. Os indicadores de atividade indicam recuperação lenta da economia, 

enquanto a inflação segue bem comportada. O dado mais recente do IBC-Br (indicador mensal de 

atividade) mostrou, em outubro, um avanço de 0,02%, após recuar 0,16% em setembro. Em termos 

anuais, a expansão foi de 3%, acelerando em relação ao mês anterior (0,91%). No ano, o indicador 

acumula alta de 1,4% na comparação com o mesmo período de 2017. Quanto ao mercado de trabalho, 

o CAGED indicou uma aceleração da criação de vagas formais em novembro, atingindo um nível de 

abertura líquida de 58,7 mil vagas. Em termos dessazonalizados, esse número aumentou para 72,5 mil, 



 

 2 de 8 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 - Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

Tel. (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 

 

ante 40,1 mil no mês anterior. Esses dados estão condizentes com a nossa estimativa de crescimento 

de 0,4% do PIB do 4º trimestre e 1,3% do PIB de 2018. Em termos de inflação, o IPCA-15 de dezembro 

registrou deflação de 0,16%, o menor resultado para o mês desde o Plano Real (1994). Com esse 

resultado, o IPCA-15 fechou 2018 com alta de 3,86%. A inflação deve continuar apresentando um 

quadro benigno nos próximos meses. Para o fechamento de dezembro, esperamos que o IPCA fique 

próximo de 0,10%. Caso isso se confirme, o IPCA vai encerrar 2018 com alta de 3,7%, abaixo da meta 

do Banco Central (4,5%). Para 2019, esperamos que o índice registre crescimento de 3,7%. No âmbito 

global, houve uma trégua na guerra comercial entre China e EUA. Os líderes dos dois países 

declararam uma trégua de 90 dias na guerra comercial que teve início em julho deste ano. Donald 

Trump, presidente americano, concordou em suspender o aumento de tarifas de 10% para 25% sobre 

US$ 200 bilhões em importações chinesas que entraria em vigor em 1º de janeiro de 2019. Por sua 

vez, a China prometeu aumentar as compras de produtos agrícolas e industriais americanos. As 

negociações sobre um acordo comercial terão prosseguimento nos próximos meses, com a discussão 

sobre a redução da tarifa chinesa de importações de automóveis americanos, atualmente em 40%, 

segundo Trump. Caso os dois países não entrem em acordo, o aumento de tarifas deverá ser 

implementado. Nos EUA, o Fed aumentou a taxa de juros na última reunião do ano, conforme o 

esperado. A autoridade monetária norte-americana decidiu, por unanimidade, elevar a taxa de juros em 

25 pontos-base. Com isso, a taxa passou para o intervalo entre 2,25% a.a e 2,50% a.a. No ano, esse 

foi o quarto aumento da taxa básica. A avaliação do comitê explicitou que a economia segue com 

crescimento robusto e que o mercado de trabalho permanece com condições sólidas, com taxa de 

desemprego baixa e salários aumentando. No que concerne aos próximos passos da política 

monetária, o Fed reiterou que o ajuste da taxa de juros prosseguirá de forma gradual. Entretanto, 

houve uma mudança na sinalização futura da política monetária e as altas de juros se tornaram mais 

condicionadas à evolução da conjuntura econômica de curto prazo. Além disso, os dirigentes do Fed 

reduziram suas projeções de três para apenas duas novas altas das taxas de juros em 2019. Na nossa 

avaliação, a mudança da comunicação do Fed após a decisão, juntamente com a revisão para baixo do 

patamar da taxa de juros neutra, indica que o comitê está mais cauteloso em relação ao nível de aperto 

da taxa de juros para o restante do ciclo monetário. Dessa forma, revisamos nossa projeção de quatro 

altas para duas elevações ao longo do próximo ano, com a taxa de juros dos Fed Funds terminando no 

intervalo entre 2,75 a 3,0% a.a. em 2019. Na Zona do Euro, Banco Central Europeu (BCE) manteve os 

juros e confirmou o fim do programa de compras de ativos (QE, na sigla em inglês). O BCE manteve a 

taxa de juros de referência em zero e a taxa de depósito negativa em 0,4% a.a., conforme o esperado. 
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Já a taxa de empréstimos segue em 0,25% a.a.. O BCE anunciou o encerramento do programa de 

compra de títulos, como planejado, e anunciou que a partir de janeiro iniciará a fase de reinvestimentos 

(recomprando dívidas que vencerem, mas sem aumentar suas carteiras), sem prazo determinado para 

encerrar. A autoridade monetária reafirmou o plano de manter os juros nos baixos níveis atuais pelo 

menos até outubro. Em seu discurso, Mario Draghi, reconheceu que os dados econômicos estão mais 

fracos do que o esperado, mas disse que a força subjacente da economia confere confiança ao BCE de 

que a inflação convergirá para meta de 2%. Diante das incertezas que cercam a dinâmica da atividade, 

reforçamos o nosso cenário de que o BCE não modificará a taxa de juros em 2019. Na China, os 

dados de atividade decepcionaram em novembro e a inflação registrou variação abaixo do esperado. A 

produção industrial cresceu 5,4% na comparação anual de novembro, resultado abaixo da variação de 

outubro e da previsão dos analistas, ambas em 5,9%. Esse aumento é um dos menores desde 2009. 

No setor varejista, as vendas tiveram expansão anual de 8,1% em novembro, depois de aumentarem 

8,6% em outubro, variação abaixo da expectativa de mercado de 8,8%. Por fim, o investimento em 

ativo fixo (FAI) teve crescimento de 5,9% entre janeiro e novembro, acima dos 5,7% registrado no 

período de janeiro e setembro, ambos em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com 

relação aos dados de inflação, houve elevação de apenas 2,2% em termos anuais (ante 2,5% em 

outubro e 2,4% de expectativa) e contração de 0,3% em comparação ao mês anterior. O indicador de 

núcleo da inflação, por sua vez, permaneceu em 1,8% em termos anuais. Os dados de novembro 

reforçam o cenário de desaceleração da economia chinesa, que deve crescer 6,5% em 2018. Para 

2019, diante dos impactos esperados da tensão comercial, o PIB chinês deverá desacelerar para um 

patamar mais próximo de 6,0%. 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 31/12/2018 conforme planilha abaixo: 

 

 
               Os valores constantes na planilha de enquadramento referem-se apenas aos valores aplicados em fundos de investimentos e não em saldos disponíveis em conta corrente 
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Quanto à distribuição: 
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Distribuição por Sub – Segmento 

 

 

Quanto ao Retorno 
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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. 
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Outros Assuntos: Tendo em vista a ausência da finalização do credenciamento do Banco Bradesco 

junto a este Fundo de Previdência, este comitê delibera pelo resgate parcial no valor de R$ 

2.000.000,00 (Dois milhões). Sobre o fundo Safra S&P Multimercado este Comitê deliberou pelo 

acompanhamento semanal do fundo, para após valorização efetuar o resgate. Outrossim, tendo em 

vista o horário dos depósitos efetuados pela municipalidade este comitê resolve que, ficando fora do 

horário de aplicação dos fundos, os valores depositados serão direcionados para o fundo de 

investimento BB Perfil e no próximo dia útil os valores serão realocados conforme definição em ata. Os 

valores resgatados para pagamento da folha de benefícios serão debitados do fundo de investimento 
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BB Perfil. Para a finalização da reunião, todos os membros receberam por e-mail publicações de 

instituições financeiras sobre economia e mercado, carteira de investimento JaguarPrev, perspectiva 

econômica 2018 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 O. Verdi 
                    CPA-10                               CPA-10 

 
 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 


