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ATA DA 02ª 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 19 de fevereiro 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, a 

inflação ao consumidor (IPCA) fechou 2018 abaixo do centro da meta estipulada pelo governo. No mês 

de dezembro, o indicador registrou inflação ao consumidor de 0,15%, em linha com a nossa 

expectativa (0,15%). Essa variação é a menor para o mês desde 1994. Considerando o ano de 2018, o 

IPCA acumulou alta de 3,75%, resultado abaixo do centro da meta do Banco Central, de 4,5%. Em 

2018, os destaques do índice foram os grupos Alimentação e Bebidas, com alta de 4,04% no ano, ante 

-1,87% em 2017. O grupo Habitação subiu 4,72%, enquanto Transportes apresentou elevação de 

4,19%. Com relação aos preços de Serviços, houve aumento de 3,35% em 2018, a menor variação da 

série histórica. Esse grupo teve elevação de 4,5% em 2017 e média de 7,49% de 2012 a 2017. A 

média dos núcleos encerrou o ano com alta de 2,82% após elevação de 3,24% em 2017, e segue bem-

comportada. Além disso, a prévia da inflação de janeiro (IPCA-15), registrou aumento de 0,30% no 

período.  Diante desse cenário, os indicadores de preços têm sugerido um quadro de inflação benigno 

em 2019. Esperamos que a inflação encerre 2019 com variação de 3,7%, novamente abaixo da meta 

do Banco Central para o ano, de 4,25%. Com relação aos dados de atividade de novembro, a indústria 

apresentou recuperação modesta, o crescimento do setor de serviços desacelerou, e os dados de 

varejo foram impactados positivamente pela Black Friday. No mês, a produção industrial cresceu 0,1% 

na margem, impactada pela queda na produção de bens de capital e de bens duráveis de 2,7% e 3,4%, 

respectivamente. O destaque positivo foi a produção de bens intermediários, com crescimento de 0,7% 

na margem. Por sua vez, o setor de serviços registrou estabilidade na margem. Em termos anuais, a 

Pesquisa Mensal de Serviços mostrou menor expansão do setor entre outubro e novembro, 

desacelerando de 1,6% para 0,9%. Por fim, as vendas do varejo foram positivamente impactadas pela 

Black Friday, fechando novembro com crescimento de 2,9% na margem, acima de nossa projeção 

(1,2%) e do mercado (1,0%). Entre os grupos, destaque para o segmento de móveis e 

eletrodomésticos, que cresceu 5,0% na margem, e para a expansão de 6,9% no segmento de outros 

artigos de uso pessoal, que inclui vendas on-line. O destaque negativo ficou por conta do setor de 
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automóveis, que registrou contração de 2,2% na variação mensal. Tais resultados implicaram o 

aumento de 0,3% do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), na margem. Em termos anuais, o 

IBC-Br registrou expansão de 1,9%. Diante desses números, nossa expectativa de crescimento no 4º 

trimestre é de 0,3% ante o trimestre anterior. Com isso, o PIB deverá encerrar o ano com elevação de 

1,3%. Para 2019, projetamos crescimento de 2,6%. A criação de emprego formal (Caged) registrou 

saldo positivo em 2018, após três anos consecutivos com fechamento de vagas com carteira assinada. 

Em dezembro, ocorreu o fechamento líquido de 334,5 mil vagas, resultado acima da nossa projeção (-

385 mil) e da expectativa do mercado (-344 mil). Na série com ajuste sazonal, esse número sobe para 

65,1 mil vagas criadas, desacelerando em relação às 74,1 mil vagas geradas no mês anterior. No total 

de 2018, houve a criação líquida de 529,5 mil novos postos de trabalho com carteira assinada 

(considerando as declarações de emprego entregues fora do prazo), e assim retornando ao saldo 

positivo após três anos. Diante do resultado melhor do que o esperado no final do ano, e com a 

expectativa de uma maior recuperação da atividade econômica, nossas projeções apontam que o ritmo 

de abertura de vagas formais, com ajuste sazonal, deve acelerar para cerca de 70 mil novos postos ao 

mês no 1º trimestre de 2019. Nos EUA, a inflação apresentou queda em dezembro, o mercado de 

trabalho segue robusto e a ata do comitê de política monetária (FOMC) reiterou cautela na política 

monetária. Na margem, o índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos caiu 0,1% em 

dezembro, o menor valor desde março. Na comparação anual, o CPI subiu 1,9% em dezembro, após 

crescimento de 2,2% em novembro. Por sua vez, a medida de núcleo apresentou elevação de 2,2% em 

dezembro, mesmo valor do mês anterior. A inflação segue bem-comportada e próxima da meta do 

Banco Central americano (Fed), de 2,0%. Já o mercado de trabalho registrou abertura de 184 mil vagas 

em dezembro, totalizando 2,6 milhões de vagas em 2018. Apesar do quadro benigno do mercado de 

trabalho, alguns indicadores de confiança sinalizam perda de ímpeto da atividade nos próximos meses. 

Nesse contexto, o índice de confiança da indústria (ISM) cedeu de 59,3 para 54,1 pontos entre 

novembro e dezembro, a maior queda na margem desde a crise de 2008. Diante desse cenário, a ata 

do FOMC reiterou que 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. Na ata é sinalizado 

que, com base nas informações atuais, a taxa básica de juros encontra-se próxima do limite inferior das 

estimativas de taxa de juros neutra considerada pelos membros do comitê. Assim, o espaço adicional 

para aperto de política monetária seria modesto. Na nossa avaliação, o Fed elevará a taxa básica de 

juros (Fed Funds) duas vezes em 2019, terminando o ano no intervalo entre 2,75% a 3,0% a.a. Na 

Zona do Euro, Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juros e o indicador de confiança da 
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região permanece em queda. 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. Já a taxa de empréstimos segue em 0,25% a.a. 

A autoridade monetária reafirmou o plano de manter os juros nos baixos níveis atuais pelo menos até 

outubro. Em seu discurso, Mario Draghi (presidente do BCE), mudou a avaliação sobre a perspectiva 

de crescimento da zona do euro para um quadro mais negativo, impactado por diversos fatores, entre 

eles a desaceleração da China e os possíveis efeitos do Brexit (saída do Reino Unido da União 

Europeia). Na sua avaliação, as condições robustas do mercado de trabalho ainda oferecem suporte 

para a inflação convergir para a meta, de 2,0% a.a.. Porém, no curto prazo, o quadro de inflação ainda 

não demonstra sinais de aceleração mais consistente. Além disso, os indicadores de confiança (PMI) 

da zona do euro registraram queda em janeiro. A confiança da indústria diminuiu de 51,4 pontos em 

dezembro, para 50,5 pontos em janeiro (com previsão de estabilidade pelo mercado), atingindo assim o 

menor nível em 50 meses. Vale destacar que o indicador acima da marca de 50 pontos indica 

expansão de atividade. Diante desse cenário sem sinais de recuperação da atividade na região, e 

diminuição no nível de confiança, o BCE deve manter o estímulo monetário em 2019. A desaceleração 

da atividade na China resultou no menor crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) desde 1990. 

Ao longo de 2018, a economia chinesa cresceu 6,6%, ritmo inferior à expansão de 6,8% observada em 

2017, porém atingindo a meta de crescimento do governo (cerca de 6,5%). Esse crescimento é o 

menor em 28 anos, corroborando o cenário de desaceleração da economia chinesa. Com relação aos 

indicadores de atividade, a indústria cresceu 6,2% em 2018, ante 6,6% em 2017. As vendas do varejo 

avançaram 9% e o Investimento em Ativo Fixo (FAI) expandiu 5,9%. Em termos de comércio exterior, 

as exportações caíram 4,4% em dezembro, ante expansão de 5,4% em novembro, enquanto 

importações caíram 7,6% em dezembro, ante alta de 3,0% em novembro, na comparação com o 

mesmo período no ano anterior. Com esses números, a balança comercial registrou superávit de US$ 

57,1 bilhões no mês. Para 2019, diante dos impactos esperados da tensão comercial e refletindo a 

perspectiva de menor expansão da economia global, o PIB chinês deverá desacelerar para um patamar 

de crescimento 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 31/01/2019 conforme planilha abaixo: 
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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 
 
 

 
 

 
 
 

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. 

 

2.146.913,72
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238.609,16
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350.000,00
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350.000,00

350.000,00

350.000,00

405.866,89

350.000,00

2.451.095,61TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos mensal

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência JANEIRO  - Repasse em FEVEREIRO

Parcelamentos

Fundo de Investimento 

BB Alocação Ativa FIC RF Prev

Bradesco Inst. IMA GERAL

Caixa Novo Brasil IMA-B

Bradesco Inst. IMA-B 5

Cupom de Juros - Caixa

Cupom de Juros - BB

Itaú Alocação II

Bradesco Inst. IMA-B

BB Perfil

APLICAÇÕES

 

 

 

REMANEJAMENTO ENTRE FUNDOS: Resgate total do fundo Safra S&P FI Multimercado e alocação 

no Safra Executive II. 

 

Outros Assuntos: 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 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 2019 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 
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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 


