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ATA DA 11ª 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 14 de novembro 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: No Brasil, com 

surpresa baixista em alimentos, o IPCA de outubro teve variação abaixo do esperado pelo mercado. No 

mês, o índice variou 0,45%, abaixo da nossa projeção (0,57%) e do mercado (0,56%). Em 12 meses, a 

variação acumulada foi de 4,56%, ante 4,53% em setembro. O maior desvio frente às nossas projeções 

decorreu, principalmente, dos grupos de alimentação e bebidas (0,59% ante 0,94% projetado), 

vestuário (0,33% ante 0,52% projetado) e habitação (0,14% ante 0,29% projetado). Adicionalmente, os 

grupos de transportes de artigos de residência também contribuíram para o avanço do índice, com 

crescimentos de 0,92% e 0,76% respectivamente. A respeito dos aspectos qualitativos, a média dos 

núcleos também registrou variação abaixo da nossa expectativa (0,22% ante 0,31% projetado). Em 

termos anuais, o núcleo da inflação desacelerou de 3,07% em setembro para 2,96% em outubro. No 

mesmo período, o índice de difusão cedeu de 62,7% para 60,3%. Observando a recente valorização 

cambial e a queda nas tarifas de energia elétrica, projetamos que o IPCA apresente deflação de 0,1% 

em novembro e inflação de 0,19% em dezembro, levando a inflação para 3,9% no encerramento de 

2018. Em linha com a comunicação após a reunião, a ata do Copom reforçou o cenário de manutenção 

da taxa Selic em 6,5% a.a nos próximos meses.  Na mesma direção dos seus comunicados mais 

recentes, a ata da última reunião do Copom reiterou que a manutenção da taxa de juros é compatível 

com a convergência da inflação para a trajetória das metas. Assim como no comunicado, os membros 

defenderam que o grau de assimetria no balanço de riscos para o cenário base diminuiu entre as 

reuniões. Em seu julgamento sobre os riscos prospectivos, o Copom explicita que a continuidade das 

reformas e ajustes na economia brasileira e a deterioração do cenário externo para emergentes seriam 

os principais fatores de risco. No que tange às projeções, os números de inflação permaneceram 

próximos da meta. Diante desse cenário, o Banco Central manteve a avaliação que as condições 

econômicas prescrevem política monetária estimulativa, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. 

Finalmente, segundo o Copom, as próximas decisões de política monetária estão condicionadas a 

evolução das projeções e expectativas de inflação, balanço de riscos e da atividade econômica. 
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Julgamos que essa avaliação do cenário é compatível com a manutenção da Selic em 6,5% a.a nesse 

ano, mas com alta para 8,25% a.a em 2019. No cenário global, o FED manteve a taxa de juros 

conforme o esperado. A autoridade monetária norte-americana manteve os juros no intervalo entre 2,0 

% a.a e 2,25% a.a, em linha com a expectativa do mercado. O comunicado dessa reunião teve poucas 

modificações em relação ao comunicado da reunião de setembro. Sobre a atividade e o mercado de 

trabalho, o comitê descreveu que a economia segue com crescimento robusto e que a taxa de 

desemprego tem cedido nos últimos meses. A novidade ficou por conta da avaliação que o 

investimento tem moderado o seu crescimento, após início de ano forte. A respeito da inflação, o trecho 

que mencionava o patamar da inflação como “simetricamente próximo à meta de 2%” foi mantido. No 

que concerne aos próximos passos da política monetária, o FED reforçou que o ajuste da taxa de juros 

prosseguirá de modo gradual. Perante o crescimento robusto e a implementação de uma agenda de 

expansão fiscal, mantemos o nosso cenário de mais uma alta de juros nesse ano, levando a taxa de 

juros para o intervalo entre 2,25% a.a e 2,5% a.a em dezembro. Para 2019, avaliamos que o FED 

implementará quatro altas de juros. Diante do aumento das incertezas, o indicador de confiança da 

indústria recuou novamente no mês passado. Entre setembro e outubro, o PMI da indústria global 

recuou de 53,6 para 52,9 pontos. Nos países desenvolvidos, o indicador cedeu de 56,4 para 56,1 

pontos, enquanto nos emergentes o recuo foi mais moderado, de 50,7 para 50,6 pontos. Embora 

estejam em trajetória de queda, vale lembrar que o PMI acima de 50 ainda indica expansão da indústria 

global. Cabe destacar que na distribuição por países, 85,7% da amostra se encontra com o PMI acima 

de 50 pontos, valor superior à média histórica (73%). Outro ponto relevante, o descolamento entre EUA 

e os demais desenvolvidos tem chamado a atenção. Nesse sentido, ao excluirmos os EUA do PMI dos 

desenvolvidos, o indicador cede de 56,2 para 53,5. De modo geral, o PMI global ainda sinaliza 

expansão da economia, ainda que em um ritmo menor. Ademais, apesar do descolamento favorável 

para os EUA, observamos que a maioria dos países ainda aponta expansão da economia nos próximos 

meses. Finalmente, os dados de setor externo na China surpreenderam positivamente a expectativa do 

mercado. Em outubro, as exportações chinesas expandiram 15,6% em termos anuais, acima do 

crescimento de setembro (14,4%) e da expectativa dos analistas (11,7%). Entre os países de destino, 

destaque para a moderação no crescimento das exportações para os EUA entre setembro e outubro 

(de 14% para 13,2%). No lado positivo, as exportações para os asiáticos tiveram forte aceleração. As 

importações, por seu turno, expandiram 21,4%, também acima da expectativa e do resultado de 

setembro, ambas em 14,5%. No caso das importações, vale mencionar a aceleração nas compras de 

commodities, com destaque para as importações de petróleo e minério de ferro. De modo geral, os 
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resultados de comércio global chinês corroboram a tese de que não há uma deterioração substancial 

na demanda global, a despeito da desaceleração apresentada nos últimos indicadores. Além disso, a 

boa notícia também ficou por conta do surpreendente aumento das importações de commodities em 

novembro, divergindo das leituras mais pessimistas de confiança divulgadas recentemente. 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 31/10/2018 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 
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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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Valor
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Itaú Pré 

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência OUTUBRO - Repasse em NOVEMBRO

Parcelamentos

Fundo de Investimento 

Santander IRF-M

Bradesco IMA-B

Caixa IDKA 2

BB Alocação 

Itaú Phoenix

BB Perfil

AZ Quest

Meta Fi Ações

Vinci Equities

Bradesco Infra-estrutura

(Resgate parcial) Daycoval Ibovespa

 

 

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 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 poderão ser convocadas de imediato, sem antecedência mínima, para que as ações 
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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 


