
 

 1 de 6 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

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

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

 

 

 

ATA DA 03ª 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 março 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. 3 MEMBRO AUSENTE: Tânia Candozini Russo 4. 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. 5. ASSUNTOS 

TRATADOS: No Brasil, dados de comércio exterior recuam em fevereiro, mas saldo comercial 

permanece favorável. No âmbito global, o Banco Central Europeu adiou a perspectiva de aperto 

monetário.Os dados de exportação e importação apresentaram queda em fevereiro, mas o saldo 

comercial permanece favorável no Brasil. No mês, a balança comercial apresentou superávit de US$ 

3,7 bilhões, maior do que o registrado no ano passado (US$ 2,9 bilhões). Embora o saldo continue 

robusto, as importações e exportações caíram 21,1% e 15,3% na variação anual (controlada pelo 

número de dias úteis), respectivamente. Dentre os itens da pauta comercial, destaque para elevação 

nas exportações de bens básicos (soja, minério de ferro e milho). Por outro lado, houve forte queda nas 

exportações de manufaturas, influenciada pela desaceleração da economia da Argentina. No mês, as 

importações também tiveram contração elevada, principalmente de bens de capital e de consumo. 

Avaliamos que os volumes de importações e exportações devem acelerar a partir do 2º trimestre, com 

a expansão da atividade doméstica e a diminuição das tensões comerciais globais. Projetamos que 

saldo comercial encerre o ano em US$ 47,1 bilhões. No âmbito global, o Banco Central Europeu (BCE) 

manteve a taxa de juros, sinalizou a permanência da taxa no patamar atual até o final do ano e indicou 

a ampliação dos estímulos monetários. Conforme o esperado, o BCE manteve a taxa de juros básica 

(0,00% a.a.), assim como as taxas de depósito (-0,40% a.a.) e de empréstimos (0,25% a.a.). O BCE 

comunicou o plano de manter os juros nos níveis atuais até pelo menos o fim de 2019 (anteriormente, 

considerava até setembro). Além disso, houve anúncio de novos empréstimos para os bancos, por 

meio da compra de ativos, a fim de melhorar as condições de crédito. Em seu discurso, Mario Draghi 

(presidente do BCE), reiterou quadro de desaceleração da região, impactada por diversos fatores, entre 

eles o Brexit e a guerra comercial. Diante disso, a instituição reduziu as projeções de 2019 do 

crescimento do PIB de 1,7% para 1,1%, e da inflação de 1,6% para 1,2%. Na nossa avaliação, o BCE 

deve elevar a taxa de juros apenas em 2020, com a possibilidade de novos estímulos se a economia 

não apresentar sinais de recuperação. Nos EUA, houve criação de vagas abaixo do esperado em 
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fevereiro, mas condição do mercado de trabalho segue robusta. No mês, foram geradas 20 mil vagas 

de trabalho, patamar abaixo do esperado pelo mercado (185 mil) e com desaceleração frente a janeiro 

(311 mil). A menor criação de vagas em fevereiro foi afetada pelas condições climáticas desfavoráveis 

e ainda com efeitos da paralisação do governo. A média dos últimos três meses continua elevada (186 

mil), embora menor do que a registrada no mês anterior (244 mil). Além disso, a taxa de desemprego 

caiu de 4,0% para 3,8% no mês. Outro fator que corrobora a robustez do mercado de trabalho é a forte 

elevação dos salários (3,4% em termos anuais). Diante desse quadro, o banco central americano (Fed) 

deve continuar observando a evolução dos dados de curto-prazo para avaliação da política monetária. 

Na China, foram anunciados novos estímulos para a economia e redução da meta do governo para o 

crescimento deste ano. Em meio aos impactos gerados pela guerra comercial com os EUA, o governo 

chinês reduziu a meta de crescimento de 2019 para o intervalo entre 6,0% e 6,5%, ante projeção 

anterior próxima de 6,5%. Além disso, com intuito de atingir essa meta, a China apresentou um pacote 

de medidas para estimular a economia. Dentre elas, a redução de tarifas para a indústria, para os 

setores de construção e transporte, bem como a adoção de incentivos para a oferta de crédito. 

Acreditamos que diante dos estímulos adotados e dos avanços nas negociações comerciais, o PIB 

chinês volte a acelerar a partir do 2º trimestre. O indicador de confiança da indústria global (PMI) 

registrou contração no mês de fevereiro. Entre janeiro e fevereiro, o PMI da indústria global passou de 

52,0 para 51,2 pontos, continuando a sinalizar desaceleração da atividade industrial, embora o patamar 

acima de 50 pontos ainda represente expansão. O movimento de desaceleração foi liderado pela 

queda do indicador de confiança dos EUA (ISM), que cedeu de 56,6 para 54,2 pontos no período, 

afetando também o indicador agregado dos países desenvolvidos. Na zona do euro, o PMI atingiu o 

patamar de 49,3, apontando para uma contração na indústria da região. Por sua vez, os países 

emergentes permaneceram em 50,3 pontos, indicando expansão modesta, pelo terceiro mês 

consecutivo. Embora o PMI global ainda sugira um crescimento da atividade industrial, indicadores 

recentes e a guerra comercial colocam um viés de baixa para essa perspectiva. Vejamos os 

indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus, que resume as estatísticas calculadas 

considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação. Ele é 

divulgado toda segunda-feira. O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das 

previsões para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. As 

previsões são do mercado, não do BC: 
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Em análise à carteira de investimentos do Jaguarprev, relativamente à Política Anual de Investimentos, 

está posicionada em 28/02/2019 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 

 

 

 

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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1.983.312,26

63.934,38                          

241.774,18

2.289.020,82

Valor

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

250.000,00

289.020,82

2.289.020,82

Itaú Inst. Alocação II

Santander IMA-B 5

Caixa NV Brasil IMA-B

Bradesco Inst. IMA-B 5

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos mensal

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência FEVEREIRO  - Repasse em MARÇO

Parcelamentos

Fundo de Investimento 

BB IDKA2

Bradesco Inst. IMA-B 

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 

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 

AUSENTE 
Tânia Candozini Russo 

CPA-10 


