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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 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 17 de outubro de 

2018, 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: O mês de setembro 

foi marcado pela escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Em uma nova 

rodada, o governo americano anunciou a imposição de tarifas sobre importação de produtos chineses 

no total de US$ 200 bilhões. Por outro lado, os EUA avançaram no acordo com o México e o Canadá, o 

que trouxe certa tranquilidade aos mercados e permite ao governo americano manter sua posição na 

negociação com o governo chinês. Na Europa, o destaque foi a Itália. O anúncio do orçamento do 

governo para o próximo ano não agradou os mercados, dadas as frágeis condições das contas do país. 

Além disto, mostrou uma divisão entre os partidos que formam o governo e pôs o mesmo em rota de 

colisão com a Comissão Europeia. No Brasil, o cenário eleitoral se afunilou entre dois candidatos. Dada 

a conjuntura de incerteza, os índices de confiança mostraram piora no mês. O Banco Central manteve 

a taxa Selic estável, mas abriu a porta para iniciar um ciclo de aperto monetário, caso haja uma piora 

nos cenários externo ou interno. Como era de esperar, a última semana teve como marca o debate 

sobre o resultado do primeiro turno das eleições gerais brasileiras e suas implicações para a economia 

brasileira. O resultado mais óbvio é a definição da disputa presidencial no segundo turno , que será 

decidida entre os candidatos Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). As informações que 

emergem das eleições, no entanto, não se limitam a essa disputa. Isso porque notamos uma forte 

renovação do Congresso Nacional, tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado. Em 

nossa avaliação, a nova configuração do Congresso traz tanto oportunidades quanto desafios. Ao 

mesmo tempo em que existe uma maior fragmentação das bancadas – isto é, um maior número de 

partidos representados – também notamos um peso maior para os partidos que têm defendido medidas 

importantes para a retomada da economia brasileira. Como dito em nosso último relatório, as 

implicações das eleições gerais para as perspectivas de aprovação de reformas estruturais ainda não 

são totalmente claras, de modo que esperamos que os temas políticos sigam em evidência nos 

próximos meses. Enquanto os analistas aguardam mais informações acerca da agenda do próximo 

governo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou os dados da Pesquisa Mensal 
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do Comércio (PMC) de agosto. Os dados surpreenderam positivamente ao revelar uma expansão de 

1,3% para a série restrita entre julho e agosto. Quando consideramos o índice ampliado, que inclui os 

setores de construção de venda de automóveis, a expansão é ainda mais forte, de 4,2% para o mesmo 

período. Na comparação com agosto de 2017, a receita real das empresas varejistas cresceu 4,1% e 

6,9% para as séries restrita e ampliada, respectivamente. É importante ressaltar que a expansão mais 

forte do que a esperada pode ter sido resultado da liberação de recursos do PIS/PASEP, um processo 

cuja contribuição deverá limitar-se , sobretudo, ao terceiro trimestre. O resultado acima do esperado 

adiciona um viés de alta para nossas projeções de curto prazo, mas julgamos ser importante aguardar 

mais informações sobre o comportamento dos diferentes setores antes de alterar a trajetória para a 

atividade doméstica. Câmbio, na segunda semana de outubro, o dólar seguiu recuando em relação ao 

real e foi cotado a R$ 3,78 no fechamento do período (queda de 1,56%). Apesar da realização técnica 

no mercado acionário americano, que trouxe consigo uma redução do apetite por risco devido ao 

aumento brusco da volatilidade, predominaram as influências da evolução do calendário político-

eleitoral doméstico e da surpresa de baixa com a inflação americana de setembro. O comportamento 

do real foi mais positivo em comparação ao registrado por seus pares. Juros, uma nova queda do dólar 

e, com isso, a possibilidade de resultados mais favoráveis da inflação ao consumidor no médio prazo 

contribuíram para a queda dos juros futuros negociados no segmento intermediário da curva prefixada. 

As taxas indicativas dos vértices Janeiro 2020 e 2021 caíram cerca de 0,18p.p. Bolsa, a semana foi 

volátil para os mercados acionários em âmbito global. Ainda assim, o Ibovespa pôde registrar alta de 

0,73% no período. Nos EUA, o S&P500 caiu 4,10% e influenciou negativamente os principais 

mercados. Os índices na Europa e na Ásia recuaram entre 4% e 5% na semana. O movimento pareceu 

mais associado à evolução de fatores técnicos do que à mudança de fundamentos econômicos, tais 

como o ajuste de posições no setor de tecnologia, que vinha apresentando forte valorização do ano, e 

à redução de exposição de estratégias baseadas em volatilidade. No cenário global, a tensão 

comercial entre China e EUA ganhou novos contornos diante de uma segunda rodada de aumento de 

tarifas pelos EUA. O presidente Donald Trump anunciou uma tarifa extra de 10% sobre US$ 200 

bilhões em importações chinesas até o final desse ano. A partir de janeiro de 2019, essa tarifa será 

elevada para 25%. De modo geral, até momento, metade do total de US$ 500 bilhões em produtos 

chineses importados pelos EUA tiveram suas tarifas aumentadas. O Primeiro-ministro da China, Li 

Keqiang, afirmou que a desvalorização cambial não será utilizada como instrumento de retaliação, em 

virtude de seus impactos negativos indiretos sobre a atividade. Por outro lado, as medidas de estímulo 

fiscal e monetário implementadas nos últimos meses deverão mitigar parte do efeito negativo sobre o 
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PIB chinês no curto prazo. Para 2018, mantemos a projeção de crescimento em 6,5%. O risco para a 

economia global reside na possibilidade de uma terceira rodada de tarifas, a qual teria um impacto 

potencial de reduzir o crescimento chinês em 1,5 p.p. até o final de 2019. Em resumo, a tensão 

comercial coloca um viés de baixa para a economia global no médio prazo, em especial na China e 

emergentes.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 28/09/2018 conforme planilha abaixo: 

 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: 

 

 



 

 6 de 8 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

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

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

 

 

 

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. 

 

1.983.936,48

57.494,77                          

234.009,49

2.275.440,74

Valor

500.000,00

300.000,00

500.000,00

500.000,00

75.440,74

200.000,00

200.000,00

2.275.440,74

BB Perfil

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência SETEMBRO - Repasse em OUTUBRO

Parcelamentos

Fundo de Investimento 

Itaú Pré Fixado RF LP

Santander IRF-M TP FI RF

BB IDKA 2

Caixa Brasil IDKA 2

SPX Apache FIC Ações

Safra S&P PB FI Multimercado

 

 

DE

R$ 200.000,00 Vinci Selection Equities FI Ações

TRANSFERÊNCIA

R$ 500.000,00 Daycoval Ibovespa 
R$ 300.000,00 Bradesco Infra-Estrutura

PARA

 

 

 

Outros Assuntos: Tendo em vista o horário dos depósitos efetuados pela municipalidade este comitê 

resolve que, ficando fora do horário de aplicação dos fundos o valor total depositado será direcionado 

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. Os valores referentes à contribuição da servidora em licença deverão 

ser aportados para o fundo 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 2018 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 
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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 


