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ATA DA 04ª 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 16 de abril 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 IPCA 

de março apresentou a maior alta para o mês desde 2015. Nos EUA, a ata do Fed reforçou o cenário 

de manutenção dos juros em 2019. A inflação ao consumidor (IPCA) registrou alta superior ao 

esperado em março, mas não modifica cenário benigno para o ano. O IPCA variou 0,75% no mês, 

resultado acima da nossa expectativa (0,64%) e do mercado (0,62%). Entre os grupos avaliados, a 

maior surpresa altista ocorreu em alimentação no domicílio, com pressão nos itens alimentação in 

natura e proteínas. Em 12 meses, o IPCA acumulou alta de 4,58%, ante 3,89% em fevereiro. Em 

termos qualitativos, a média dos núcleos de inflação (que exclui itens voláteis) se manteve bem-

comportada, com variação de 3,2% em termos anuais. Diante desse cenário, mantemos a perspectiva 

de um quadro de inflação benigno em 2019. Esperamos que a inflação encerre 2019 com variação de 

3,6%, abaixo da meta do Banco Central para o ano (4,25%).  As vendas no varejo ficaram estáveis na 

passagem de janeiro para fevereiro, em linha com o esperado. Após a alta de 0,4% na margem em 

janeiro, a estabilidade no volume de vendas em fevereiro contou com uma queda de 0,7% nas vendas 

nos supermercados, compensada por uma alta de 4,4% nas vendas de tecidos, vestuário e calçados. 

As vendas ampliadas (inclui automóveis e material de construção), por sua vez, surpreenderam 

negativamente ao contraírem 0,8% na margem, com recuo de 0,9% nas vendas de automóveis e 

queda de 0,3% nas vendas de material de construção. O setor de serviços em fevereiro, por sua vez, 

apresentou crescimento na margem de 0,4% na receita real de serviços. Em termos anuais, a variação 

foi de 3,9%, abaixo da expectativa do mercado de 4,0%. De modo geral, os dados de atividade 

apontam um crescimento lento da economia. O nosso tracking indica expansão de 0,1% do PIB no 1º 

trimestre. Nos EUA, a ata da última reunião do Fed trouxe poucas novidades em relação aos 

comunicados mais recentes. No texto prevalece a disposição em manter a taxa de juros no patamar 

atual (2,25% a.a - 2,50% a.a) até pelo menos o final do ano. Os membros do comitê avaliam que a 

despeito dos indicadores mais fracos de atividade recentemente, os fundamentos permanecem sólidos. 

O Fed também reconheceu que os últimos dados de inflação vieram abaixo do esperado. Diante 
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desses sinais e das incertezas que cercam a atividade global, acreditamos que a discussão sobre o 

aumento de juros ficará para 2020. Ainda nos EUA, o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) 

teve variação abaixo do esperado em março. No mês, o CPI total acelerou 0,4% na margem, em linha 

com a expectativa do mercado. Ao excluir alimentação e energia, a variação do núcleo de inflação 

avançou 0,1% no período, abaixo do 0,2% esperado pelo mercado. Na comparação anual, o núcleo do 

CPI desacelerou de 2,1% em fevereiro para 2,0% em março. A moderação dos dados de inflação 

contribui para a retirada de urgência sobre a necessidade de novas altas de juros pelo Fed no curto 

prazo. O Banco Central Europeu (BCE) reafirmou a intenção de permanecer com a taxa no patamar 

atual até pelo menos o final desse ano. 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.). Em seu 

discurso, Mario Draghi (presidente do BCE) reiterou que o balanço de riscos é baixista para a atividade, 

mas que a probabilidade de recessão na região é pequena. Como novidade no que diz respeito aos 

próximos passos, Draghi admitiu que poderá rever em algum momento a política de taxa de depósito 

negativa em virtude de seus possíveis prejuízos ao sistema financeiro. 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. Na China, os dados de crédito robustos no 1º trimestre 

sinalizam cenário de retomada da atividade nos próximos meses. O indicador agregado amplo de 

condições de crédito (TSF) somou 2,86 trilhões de yuan em março, acima da expectativa do mercado 

(700 bilhões de yuan). Nos primeiros três meses do ano, a alta é de 40% em relação ao mesmo 

período do ano passado. Destaque para a forte alta da emissão de crédito por governos locais, 

sinalizando continuidade da recuperação dos investimentos em infraestrutura. Assim como em 2015, o 

temor de uma desaceleração pronunciada da atividade levou ao afrouxamento das condições de 

crédito desde o último trimestre do ano passado. Essa tendência de aumento do crédito deverá 

impactar a atividade de forma mais consistente no 2º semestre. Projetamos crescimento de 6,2% para 

o PIB chinês em 2019. 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 29/03/2019 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. 
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BB Perfil

Safra Executive II

Meta Valor FI Ações

SPX Apache

Vinci Selection

AZ Quest

Bradesco Small Caps

Daycoval Dividendos

Itaú Ações Dunamis FIC FI

Itaú Pré Fix. FIC RF LP

Bradesco Inst. IMA-B

APLICAÇÕES

Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B5

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos mensal

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência MARÇO  - Repasse em ABRIL

Parcelamentos

Fundo de Investimento 

BB IDKA2

Caixa Novo BR IMA-B

Santander IMA-B 5

 

 

REMANEJAMENTO ENTRE FUNDOS: Resgate total do fundo Itaú Phoenix e alocação no Itaú 

Dunamis FIC FI 

 

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 
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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 

 
 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 


