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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017 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 15 de dezembro de 2017, 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: Cenário Econômico: Brasil: O mês de novembro findou com volatilidade no 

mercado. Os títulos públicos federais de prazos mais longos sofreram queda nos seus preços, 

motivado pelas incertezas políticas, já de olho no certame eleitoral de 2018. Este evento 

impactou negativamente as cotas de alguns fundos da família IMA-B. Nas questões 

econômicas, o controle da inflação (devido ao cenário ainda recessivo) merece destaque, com 

expectativa do IPCA fechar o ano em torno de 3%. O ciclo de queda na taxa de juros SELIC 

continua. Apesar das incertezas e confusões políticas, os resultados acumulados até aqui neste 

ano de 2017 são satisfatórios. Tantos os ativos de baixo risco como também as bolsas de 

valores mostram bons resultados acumulados, apesar do fraco desempenho no mês de 

novembro. Com relação a taxa de juros, devemos ter nova queda na taxa de juro na próxima 

reunião do Copom (Banco Central). A antecipação deste cenário de queda do juro e uma 

possível aprovação das reformas políticas foram os motivadores para os ganhos na bolsa de 

valores e nos títulos públicos federais até aqui. As incertezas ficam por conta de qual tipo de 

reforma da previdência teria fôlego para ser aprovada no Congresso. O cenário externo ainda 

tem ajudado. Taxas de juros em patamares baixos, boa liquidez e expectativa de melhora nos 

lucros das empresas ajudam o fluxo dos recursos para o Brasil. Já é tempo de pensar na 

política de investimentos para 2018. O cenário à frente mostra necessidade de alocar em 

ativos de mais risco para a obtenção de melhores retornos. Mas também sinaliza alguma 

oscilação com as incertezas eleitorais para 2018. Os resultados dos índices da ANBIMA 

(Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) que refletem as 

variações das carteiras de títulos públicos foram impactados pelas dúvidas quanto à aprovação 

da reforma previdenciária no Congresso. Os maiores impactos ocorreram, sobretudo, nos 

índices de prazos mais longos, que apresentam maior correlação com as expectativas 
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relacionadas à trajetória do cenário econômico de médio e longo prazo. O IRF-M 1+, que 

expressa a carteira prefixada acima de um ano e o IMA-B5+, que reflete as NTN-Bs acima de 

cinco anos, apresentaram variações mensais de -0,08% e -1,40%, respectivamente. Com esses 

resultados, o IRF-M, que expressa o total das carteiras prefixadas, registrou retorno de 0,09%, 

enquanto o IMA-B, que representa o total dos títulos indexados ao IPCA, apresentou perda 

pelo segundo mês consecutivo, com um recuo de 0,76 % em novembro.  O IMA-Geral 

registrou estabilidade em novembro (0,00%). 

 

 

 

Os resultados de novembro divergem da trajetória dos subíndices do IMA em 2017. Até 

aquele mês, o IRF-M1+ apresentou a melhor performance, com variação acumulada de 15,00 

%. Este resultado permitiu que a carteira dos prefixados expressa pelo IRF-M registrasse 

retorno de 13,78%. O IMA-B 5+, que apresenta a maior duration entre a família dos IMAs 

(11,4 anos) variou 11,87%, enquanto o IMA Geral atingiu 11,83%. Em relação à performance 

dos títulos corporativos, o IDA-IPCA Infraestrutura, índice da ANBIMA (Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) que representa o segmento 

de debêntures incentivadas, apresentou retorno de -0,39%, contra 0,10% registrado pelo IMA-

B 5, índice referencial da dívida pública de prazo semelhante. Em outubro, o IDA-IPCA 

Infraestrutura acumulou -0,40% e o IMA-B 5 registrando 0,48%.  Ao longo de outubro e 

novembro o índice de debêntures já acumula perda de -0,79%. Os resultados recentes refletem 
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a elevação do prêmio - adicional de remuneração em relação às taxas dos títulos públicos - de 

quase todos os ativos que compõem o índice, movimento acirrado, sobretudo, a partir de 

outubro.  Em outros meses deste ano, o IDA-IPCA Infraestrutura também registrou baixa 

performance. Porém, no restante do ano, ao contrário do que foi observado nos últimos dois 

meses, a carteira foi influenciada por retornos muito baixos de alguns papéis que 

apresentavam elevados pesos no índice. 

 

 

 

EUA: a partir de fevereiro do próximo ano, o Fed será presidido por Jerome Powell, conforme 

decisão do atual presidente norte-americano, Donald Trump. Em nossa avaliação, o perfil da 

autoridade monetária não se modificará de maneira substancial, de tal forma que o 

comportamento do binômio atividade-inflação continuará crucial para os próximos passos da 

política monetária. Nesta linha, em sua última reunião, o Fed decidiu, por unanimidade, pela 

manutenção da taxa básica de juros entre 1,00% e 1,25% ao ano (em linha com o esperado). 

No comunicado após a decisão, o comitê melhorou a sua avaliação sobre o crescimento 

econômico e o mercado de trabalho, admitindo, por outro lado, que as leituras de inflação 

continuam baixas. Em termos de forward guidance, nada substancial foi modificado, de tal 

forma que mantemos nossa expectativa de alta de 0,25 p.p. na taxa dos Fed funds em 

dezembro, seguida por três aumentos adicionais ao longo do próximo ano. Contudo, as 

recorrentes surpresas baixistas na inflação têm elevado as dúvidas quanto a necessidade de 
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novas altas. Assim, acreditamos que a dinâmica da inflação nos próximos meses e os 

discursos do novo presidente do Fed serão fundamentais para determinar o ritmo de alta na 

taxa de juros. Europa: a atividade econômica continua em expansão, ao passo que a inflação 

exibiu novo declínio e prossegue abaixo da meta oficial. O PIB da área do Euro registrou 

expansão de 0,6% no terceiro trimestre, após crescimento de 0,7% no trimestre anterior e 

superando o consenso de mercado (+0,5%). A respeito dos próximos trimestres, o indicador 

de confiança (PMI) composto atingiu 57,5 pontos em novembro, o nível mais elevado de 

confiança desde julho de 2007 na região. Esse nível de PMI é compatível com crescimento de 

0,7% do PIB no quarto trimestre. Apesar do bom momento da atividade, as pressões 

inflacionárias na região continuam bastante contidas. A inflação (CPI) desacelerou para 1,4% 

em outubro, abaixo do esperado (1,5%) e contando com menores variações nos grupos de 

energia, serviços e bens industriais. Na nossa visão, as leituras mais favoráveis de atividade 

conjugadas com baixas pressões de inflação corroboram o cenário de continuidade do 

Quantitative Easing (QE) na região, mas em ritmo cada vez menor, conforme já sinalizado 

pelo BCE recentemente. China: os dados de atividade sinalizam moderação do crescimento 

no quarto trimestre. A produção industrial, as vendas no varejo e os investimentos registraram 

desaceleração acima do esperado pelo mercado em outubro. Ainda assim, essa desaceleração 

dos indicadores de atividade de outubro é compatível com nossa expectativa de moderação 

gradual do crescimento da economia no quarto trimestre. Após ter surpreendido e crescido 

6,8% na comparação anual no terceiro trimestre, estimamos que a economia desacelere 

gradualmente o ritmo de crescimento para 6,4% em termos anuais no último trimestre do ano 

 

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 30/11/2017 conforme planilha abaixo: 

 

NOTA: Com o advento da publicação da Resolução CMN nº 4.604/2017 que alterou a Resolução 

CMN nº 3.922/2010, a política de investimento deverá ser reavaliada para inserção do novo 

conteúdo e das mudanças necessárias. 

Vale lembrar que foram alterados também o enquadramentos de alguns fundos de investimentos, 

levando modificação em nosso sistema, relatórios e causando desenquadramentos em nossa 

carteira.  

Cabe destacar que segundo o Artigo 21º da Resolução os regimes próprios de previdência social 

que, em decorrência da entrada em vigor desta Resolução, passem a apresentar aplicações em 

desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias. 
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Em maioria, fundos do Artigo 7º Inciso I Alinea B e 7º Inciso III Alínea B, sofreram impacto de 

desenquadramento, porém com uma mudança de Regulamento feita pelo Administrador do fundo, 

ele pode voltar a se enquadrar. Desta feita, já esta sendo providênciado a alteração da nova Política 

de Investimentos nos moldes da nova resolução, bem como os enquadramento necessários. 

                                           

RETORNO E META ATUARIAL ACUMULADOS NO ANO DE 2017 

                                          

 
 

 

                        Acumulado do Ano 
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DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS 

 

 

POR GESTOR 

 
           

POR ADMINISTRADOR 

 
 

SUB-SEGMENTOS 
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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. 

 

1.707.694,27

41.426,75                      

216.089,55

1.333,48

986,57

1.967.530,62

Fundo de Investimento CNPJ Valor

Caixa IRF-M 1 10.740.670/0001-06 491.000,00

Bradesco Premium DI 03.399.411/0001-90 492.210,57

Safra Executive II 10.787.647/0001-69 491.000,00

Santander FIC FI Ref. DI 02.224.354/0001-45 491.000,00

Caixa IDKA 2 14.386.926/0001-71 1.333,48

BB Perfil 13.077.418/0001-49 986,57

1.967.530,62

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha Servidores Ativos

TOTAL A REPASSAR

Parcelamentos

Folha Servidores em Benefício 

Competência Outubro - Repasse em Novembro

Servidor cedido para o Município de Campinas

Servidora em licença não remunerada

 

 

Considerando a alteração da Resolução 3.922/2010 pela resolução 4.604/2017 se faz 

necessário à realocação total dos recursos dos fundos abaixo especificados para 

enquadramento da carteira: 

 

Fundo de Investimento CNPJ Fundo de Investimento CNPJ

Santander Corporate DI 03.069.104/0001-40 Santander FIC FI Inst. RF Ref. DI 02.224.354/0001-45

BB Perfil 13.077.418/0001-49

BB Fluxo 13.077.415/0001-05

Vinci Selection Equities Fi Ações 15.603.945/0001-75

Itaú Institucional Phoenix 09.094.073/0001-64

Daycoval Ibovespa Ativo Ações 13.155.995/0001-01

Safra Selection 06.234.360/0001-34

DE PARA

REALOCAÇÕES DOS VALORES TOTAIS

07.111.384/0001-69BB IRF-M
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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/ou BB Fluxo 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. Já para os valores 

referente a contribuição do servidor cedido para o Município de Campinas o mesmo deverá 

ser aportado no fundo Caixa IDKA-2 e os valores referente a contribuição da servidora em 

licença 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, comparativo de fundos do site vérios, perspectiva econômica 2017 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 Oliveira Verdi 

              CPA-10                               CPA-10 

 

 

 

 

 

Tânia Candozini Russo 

CPA-10 


