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ATA DA 08ª 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 agosto 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 

recuperação da atividade segue em ritmo lento. No âmbito global, o PIB da Alemanha e os últimos 

dados da China sugerem atividade em desaceleração. O índice de atividade econômica mensal (IBC-

Br) registrou alta em junho, mas segue em ritmo lento de recuperação. No mês, o indicador avançou 

0,3% em relação a maio, acima da nossa expectativa e do mercado, ambas de 0,1%. Apesar da 

melhora no mês, a atividade encerrou o 2º trimestre com recuo de 0,1% na margem, após queda de 

0,5% nos primeiros três meses do ano. O IBC-Br corrobora o cenário de recuperação lenta da atividade 

no 1º semestre, com crescimento de 0,6% em termos anuais. No mesmo período em 2018, o IBC-Br 

registrava expansão de 0,8%. Para o PIB do ano, mantemos a projeção de crescimento de 0,8%, com 

viés de baixa. O resultado das eleições primárias na Argentina surpreendeu e o retorno da oposição 

kirchnerista é bastante provável em outubro. Ao contrário do empate técnico apontado pelas pesquisas 

de opinião, o candidato oposicionista de esquerda, Alberto Fernandez (vice Cristina Kirchner) obteve 

47% das intenções de votos, superando em mais de 15 pontos percentuais o 2º colocado, atual 

presidente Mauricio Macri. Na Argentina, um presidente é eleito em 1º turno com 45% dos votos ou 

40% e uma diferença de pelo menos 10 pontos ante o 2º colocado. Portanto, é elevada a probabilidade 

de retorno da coalizão kirchnerista ao poder em 27 de outubro (1º turno). Diante da dúvida acerca da 

continuidade dos ajustes, ativos argentinos sofreram perdas elevadas. Em cenário de restrição externa, 

o temor é de que a descontinuidade dos compromissos fiscais e monetários comprometa a 

disponibilidade de financiamento externo. Parceiro comercial relevante do Brasil, em 2018 a Argentina 

foi o destino de US$ 10 bilhões (6,2% do total) de bens exportados, com destaque para o setor de 

automóveis que exportou US$ 2,7 bilhões. Até o momento, as exportações para a Argentina acumulam 

queda de 40% no ano. A perspectiva de extensão da crise deverá ter impacto negativo próximo de 

0,2% no PIB brasileiro. Nos EUA, o desempenho do consumo segue robusto, enquanto a inflação 

superou a expectativa. Na margem, o volume de vendas que possui maior aderência com a dinâmica 

do PIB (exclui automóveis, alimentação, gasolina e materiais de construção) teve expansão de 1% na 
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margem, acima da expectativa do mercado (0,4%). Já a inflação ao consumidor (CPI) apresentou 

surpresa altista em julho. O núcleo do CPI avançou 2,2% no período, acima da expectativa de 

estabilidade em 2,1%. O resultado mais pressionado contou com aceleração inesperada no CPI de 

bens, de 0,2% para 0,4%. Apesar do quadro benigno da demanda doméstico, acreditamos que, em 

virtude da continuidade da tensão comercial, o Fed reduzirá a taxa de juros em 25 p.b. em setembro. 

Na Alemanha o PIB apresentou contração de 0,1% no 2º trimestre de 2019. No 1º trimestre do ano, o 

país registrou crescimento de 0,4%. Na comparação anual, a principal economia da Europa cresceu 

0,4%, ante 0,7% no 1º trimestre. Segundo o comunicado do Escritório Federal de Estatística (Destatis), 

o setor externo liderou as perdas, enquanto a demanda doméstica manteve a contribuição positiva para 

o PIB. A escalada da tensão comercial e incerteza relacionada ao Brexit compõe o cenário externo 

desafiador para a economia alemã. Na China, a produção industrial cresceu no menor ritmo em 17 

anos. No mês, a indústria cresceu 4,8%, abaixo das expectativas do mercado (6,0%) e da variação 

registrada no mês anterior (6,3%). As vendas no varejo e os dados de investimentos também 

frustraram a expectativa do mercado. Diante desse quadro de piora e da escalada da guerra comercial, 

acreditamos que o governo implemente novas medidas de estímulo para a economia, em especial 

corte de juros e aumento de gastos em infraestrutura. Vejamos os indicadores econômicos da semana, 

segundo o Boletim Focus:  
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ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS: Até o mês de julho concentramos boa parte do patrimônio de 

renda fixa do JaguarPrev nos fundos de renda fixa com seus vencimentos alongados, o que foi 

financeiramente saudável pois o Instituto saiu de um déficit para um superávit em relação a Meta 

Atuarial. Já em agosto, nossa ideia é manter as aplicações existentes, apenas diversificando as 

instituições financeiras e alocando nos fundos de melhor rendimento. A expectativa de agosto ainda é 

incerta pois a bolsa passa por turbulência com a "TRADE WAR" entre EUA e China e em virtude da 

perda das eleições de Maurício Macri na Argentina. 

 

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE APLICAÇÕES: Estamos propondo a abertura de um novo 

investimento de renda variável com carteira de ações com foco empresas que ofereçam dividendos. 

Hoje não possuímos fundo com esse perfil e o fundo em questão nos pareceu promissor em relação a 

futuros retornos. Trata-se do Fundo Icatu Vanguarda Dividendos FIA - CNPJ 08.279.304/0001-41 

(segue exposição de motivos com dados sobre o fundo – lâmina e regulamento), caso seja aprovado, 

pretendemos iniciar os investimentos em set/19. Outro fundo de renda variável que estamos analisando 

é o AZ Quest Ações FIC FIA. A ideia é substituir o atual AZ Quest Small Mid Cap que, pelo tamanho 

atual, mais 1,2 Bi de Patrimônio, está fechando para novos investimentos. Esse novo fundo que 

prospectamos rendeu desde seu início em 2005, mais 1199%, e em 2019 já proporcionou retorno de 

14,19%. Muito acima da meta estabelecida acumulada desde janeiro/19, (5,97%).Com isso, em 

ocorrendo deliberação positiva pelo Conselho, as novas aplicações serão remanejadas para o novo 

fundo, com início em set/19. 

 

META ATUARIAL: A Meta Atuarial acumulada até junho ficou em 5,97% e os investimentos superaram 

a mesma alcançando 9,47%, perfazendo um rendimento acumulado de R$ 13.760.803,95. Verifica-se 

aqui, que o JaguarPrev encontra-se com percentual de 3,5% acima da meta estipulada. A finalidade 

dessa margem, é armazenar "gordura financeira" para os momentos de estresse na economia. 

 

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

está posicionada em 31/07/2019 conforme planilha abaixo: 
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Quanto ao enquadramento da carteira no mês de JULHO/2019 

 
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 

 

 

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 2.176.734,69       

Folha servidores em benefício 61.186,70            

Parcelamentos 250.582,72          

Pagamento cupom de juros - Caixa 54.501,81            

Pagamento cupom de juros - Banco do Brasil 10.165,72            

TOTAL A REPASSAR 2.553.171,64       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IMA B 5+ 400.000,00          

BB Perfil 148.669,83          

Bradesco Inst. IMA B 500.000,00          

Caixa Nova Brasil IMA B 454.501,81          

Itaú Alocação Dinâmica 350.000,00          

Safra IMA FIC FI 350.000,00          

Santander IRF-M 350.000,00          

TOTAL APLICADO 2.553.171,64       

APLICAÇÕES

Competência JULHO - Repasse em AGOSTO

 

 

 

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. Por fim, este Comitê delibera que as atas mensais 

serão encaminhadas ao Conselho de Administração para aprovação e somente após, os investimentos 

serão executados. De modo a não ocorrer perdas de rentabilidade os repasses mensais serão 

investidos no BB Perfil, e no primeiro dia útil do mês subsequente serão realocados nos termos da ata, 

devidamente aprovada. 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 


