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ATA DA 07ª 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 julho 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 

reforma da Previdência avançou na Câmara. A reforma da Previdência foi aprovada em 1º turno na 

Câmara dos Deputados. O texto-base da reforma da Previdência foi aprovado com 379 votos a favor e 

131 contra a proposta. Eram necessários pelo menos 308 votos (3/5 dos deputados) para aprovar o 

texto. O 2º turno, que também necessita da mesma quantidade mínima de votos, deve ser votado nas 

próximas semanas. Depois disso, a proposta segue para o Senado, onde também será votada em dois 

turnos.  A aprovação dessa reforma é importante para o ajuste fiscal de médio prazo, com a 

manutenção do teto dos gastos e a convergência da dívida pública para patamares menores nos 

próximos anos. Além disso, em sua última reunião o Banco Central considerava que a frustração sobre 

a continuidade das reformas estruturais (principalmente a da Previdência) era o risco preponderante 

em seu balanço de risco para inflação. Com avanço da reforma, em linha com nosso cenário, abre-se 

espaço para redução da taxa Selic em 100 pontos-base nesse ano, atingindo 5,5% a.a. em 2019. A 

inflação ao consumidor (IPCA) registrou alta acima do esperado em junho, mas permanece com quadro 

benigno. O IPCA subiu 0,01% na margem em junho, acima da nossa expectativa (-0,04%) e do 

mercado (-0,03%). Em relação ao que projetávamos, as maiores surpresas ocorreram nos grupos de 

Alimentação, Vestuário e Saúde.  Em 12 meses, o IPCA desacelerou de 4,7% para 3,4%. Em termos 

qualitativos, a média dos núcleos de inflação (que exclui itens voláteis) desacelerou de 3,44% em maio 

para 3,26% em junho. Por sua vez, o índice de difusão (exclui alimentação) ficou em 50,7%, abaixo do 

patamar de 66,0% no mesmo período em 2018. Para o mês de julho, projetamos alta de 0,29%, 

levando o IPCA em 12 meses para 3,30%. Mantemos a projeção em 3,7% para 2019 e 2020. As 

vendas no varejo de maio reforçaram o ritmo fraco do consumo no 2º trimestre. Após registrar queda 

de 0,4% em abril, o volume de vendas do varejo contraiu 0,1% na margem em maio, abaixo da nossa 

expectativa (+0,3%). Entre os setores, destaque para o recuo de 1,4% na venda de artigos de uso 

pessoal e doméstico (vendas online) e da queda de 0,8% de combustíveis e lubrificantes. Por outro 

lado, as vendas em supermercados cresceram 1,4% na margem, mas não compensaram o fraco 
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desempenho dos últimos três meses. As vendas ampliadas (inclui automóveis e material de 

construção), por sua vez, aumentaram 0,2%. Avaliamos que após um ritmo fraco no 2º trimestre, o 

consumo  deve acelerar nos próximos meses. O setor de serviços, por seu turno, teve desempenho 

melhor do que o esperado. Em maio, o volume de serviços registrou estabilidade na margem, acima da 

nossa expectativa (-0,5%) e da mediana do mercado (-0,3%). Os destaques foram os serviços de 

comunicação (+1,7%), prestados às empresas (+0,7%) e prestados às famílias (+0,5%). Com esse 

resultado e o das vendas no varejo o nosso tracking do crescimento do PIB no 2º trimestre se manteve 

em 0,3% na margem. Nos EUA, a ata do FOMC reiterou a perspectiva de corte na taxa de juros na 

reunião desse mês. No documento, os membros avaliaram que as incertezas e os riscos negativos, 

principalmente relacionados à desaceleração global, para a economia norte-americana aumentaram 

substancialmente desde maio. Por outro lado, o consumo tem acelerado em comparação ao 1º 

trimestre e o mercado de trabalho segue robusto, porém sem pressionar a inflação que segue inferior à 

meta de 2,0%. Além disso, Jerome Powell (presidente do Fed), em seu depoimento no Congresso, 

enfatizou que os dados mais fortes de emprego nos EUA divulgados na última semana não são 

suficientes para alterar a perspectiva do Fed sobre a economia do país. Nesse cenário, os membros 

concordaram sobre a necessidade de maior acomodação monetária no caso de prolongamento dos 

riscos do cenário global à economia dos EUA. Tendo em vista a perspectiva de continuidade das 

incertezas que cercam a atividade, bem como o horizonte de inflação contida, avaliamos que o Fed 

reduzirá em 100 pontos-base a taxa de juros nesse ano, com corte de 25 pontos-base na reunião de 

julho. Ainda nos EUA, o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) teve variação acima do 

esperado em junho. No mês, o CPI total subiu 0,1% na margem, ante expectativa de estabilidade. A 

aceleração do índice foi mais limitada devido aos preços mais baixos da gasolina e de alimentos. Ao 

excluir alimentação e energia, a variação do núcleo de inflação avançou 0,3% no período, acima da 

expectativa de 0,2%. Na comparação anual, o núcleo do CPI subiu de 2,0% em maio para 2,1% em 

junho. Apesar do aumento do núcleo no mês, a inflação segue moderada, e contribui para o discurso 

mais acomodatício do Fed no curto prazo. Na Zona do Euro, a produção industrial apresentou 

crescimento acima do esperado em maio. Após dois meses consecutivos em queda, a indústria 

apresentou elevação de 0,9%, ante expectativa de alta de 0,3%. Em sua abertura, a recuperação foi 

disseminada, com recuo apenas na produção de bens intermediários. Apesar da melhora em julho, os 

dados de confiança da indústria em junho e as incertezas oriundas da tensão comercial inserem um 

viés de baixa para o setor nos próximos meses. Avaliamos que diante do risco baixista para a atividade 

e da inflação contida, o Banco Central Europeu adotará novas medidas de estímulo nesse ano. Na 
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China, houve aumento no superávit comercial em junho, impulsionado pela queda nas importações. O 

saldo comercial atingiu US$ 51 bilhões no mês, acima da expectativa do mercado (US$ 45 bilhões). 

Esse resultado foi impulsionado pela queda de 7,3%  das importações, ante expectativa de redução de 

3,8%. Em sua abertura, as compras de commodities foram modestas, o que pode ser um sinal que os 

estímulos do governo podem estar perdendo força. Por outro lado, as exportações também cederam 

1,3%, porém menor do que o esperado (-2,0%). Em meio à guerra comercial, o comércio com os EUA 

mostram contração de 8,1% das exportações e queda de 29,9% das importações do país na 

comparação anual. De modo geral, os dados revelam um quadro de demanda doméstica e externa 

frágil, o que implicará novos estímulos fiscais e monetários nos próximos meses. Vejamos os 

indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus:  

 

 

 

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS: Até o mês de junho os investimentos da carteira foram 

alongados, ou seja, houve migração dos fundos de curto prazo para os fundos de longo prazo, 

especificamente nos fundos tipo IMA, visando maior rentabilidade nos momentos de inflação baixa. 

Agora em julho/19 mantivemos a estratégia que se mostrou adequada inclusive superando a meta 

estabelecida no Plano Atuarial. 

 

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE APLICAÇÕES: Não houve abertura de novos fundos, apenas 

houve encerramento do fundo de renda variável Meta Valor FIA pois o mesmo não se enquadrava mais 
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nas condições estabelecidas para RPPS que determina que se tenha comitê de risco implantado ao 

administrador do fundo. 

 

META ATUARIAL: A Meta Atuarial acumulada até junho ficou em 5,18% e os investimentos superaram 

a mesma alcançando 7,98%, perfazendo um rendimento acumulado de R$ 11.503.246,39. 

 

Em análise à carteira de investimentos do Jaguarprev, relativamente à Política Anual de Investimentos, 

está posicionada em 28/06/2019 conforme planilha abaixo: 

 

Quanto ao enquadramento da carteira no mês de JUNHO/2019 
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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. 

 

Folha servidores ativos 2.220.357,53       

Folha servidores em benefício 60.942,24            

Parcelamentos 249.451,61          

TOTAL A REPASSAR 2.530.751,38       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IMA B5+ 300.000,00          

BB Perfil 180.751,38          

Bradesco Inst. IMA GERAL 250.000,00          

Bradesco Inst. IMA B TP 250.000,00          

Caixa Novo BR IMA-B 300.000,00          

Itaú Alocação Dinamica 250.000,00          

Safra IMA FIC FI 250.000,00          

Santander IRF-M 250.000,00          

AZ Quest Small MID Caps 50.000,00            

Bradesco Small Cap 100.000,00          

Daycoval Divid. Ibovespa 100.000,00          

Itaú Ações Dumanis 100.000,00          

SPX Apche 50.000,00            

Vinci Selection Equities 100.000,00          

TOTAL APLICADO 2.530.751,38       

APLICAÇÕES

Competência JUNHO - Repasse em JULHO

 

 

REMANEJAMENTO ENTRE FUNDOS: 

DE PARA VALOR 

Bradesco Premiun DI Bradesco Inst. IMA-B TP 2.000.000,00 

Safra Executive II Safra IMA FIC FI 1.000.000,00 

BB TP IX FI RF Previd BB RF IMA-B 5+ Resgate total 

 

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 
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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 

 
 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 


