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ATA DA 2ª 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 19 de fevereiro 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: Cenário 

Econômico: Brasil: Embora o Copom tenha sinalizado o fim do ciclo de cortes na taxa de juros, o 

comitê reconheceu que dependendo da evolução do cenário, ele poderá cortar novamente a taxa Selic. 

Na última reunião, o Copom reduziu a taxa Selic em 25 pontos base para 6,75% ao ano, mínima 

histórica, e sinalizou o encerramento no ciclo de cortes na taxa de juros. A divulgação da ata da reunião 

trouxe novos elementos para a condução da política monetária nas próximas reuniões. Primeiramente, 

o comitê (COPOM) está mais dividido quanto às próximas decisões, com alguns membros 

manifestando preferência por uma comunicação mais incisiva na direção de um novo corte, enquanto 

outros propuseram sinalizar mais fortemente a interrupção do ciclo de flexibilização monetária, mas 

mantendo algum grau de liberdade. A divisão no comitê é explicada pelos recentes dados de 

economia. De um lado, a continuidade do ambiente com inflação subjacente em níveis baixos e a 

menor probabilidade de aumento do prêmio de risco abriria espaço para uma flexibilização adicional na 

política monetária. Por sua vez, a recuperação mais consistente da economia e uma piora no cenário 

internacional favoreceriam a interrupção do processo de flexibilização. Assim, por ora, o Copom 

anunciou a interrupção do ciclo de corte. No entanto, caso haja mudanças na evolução do cenário 

básico e do balanço de riscos, o comitê poderá promover uma flexibilização adicional na próxima 

reunião. A princípio, mantemos nosso cenário de taxa de juros de 6,75% ao longo do restante do ano, 

no entanto, isto estará condicionado a evolução dos dados nos próximos meses. Com relação à 

atividade, o setor de serviços mostrou sinais de recuperação no final do ano. O volume dos serviços 

registrou alta de 1,3% em dezembro frente novembro, com ajuste sazonal, e 0,5% na comparação com 

dezembro de 2016. A alta em dezembro foi puxada pelo setor de transporte e serviços auxiliares, com 

avanço 2,3% na comparação com novembro. No quarto trimestre, o setor de serviços avançou 0,2% 

ante o terceiro trimestre após queda de 0,3% no trimestre anterior. A despeito da recuperação no final 

do ano, o setor de serviços apurou queda de 2,8% em 2017, mas teve recuo menor que o observado 

em 2016 (-5,0%). Em linha com o nosso cenário de recuperação da economia, esperamos que o setor 
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de serviços mantenha a expansão observado no final do ano passado, com gradual aceleração ao 

longo do ano. Nos Estados Unidos, a aceleração da inflação reacendeu o debate sobre as altas de 

juros pelo Fed. A inflação ao consumidor (CPI) registrou alta de 0,5% na variação mensal em janeiro 

após avançar 0,1% em dezembro. O núcleo de inflação, que exclui os preços dos alimentos e energia, 

apurou elevação de 0,3% frente alta de 0,1% em dezembro. Ambos os resultados ficaram acima da 

expectativa do mercado que esperava altas de 0,3% e 0,2%, respectivamente. Na comparação anual, o 

indicador total e o núcleo variaram 2,1% e 1,8%, respectivamente, estáveis frente dezembro e acima da 

expectativa do mercado 1,9% e 1,7%. O resultado da inflação acima do esperado reacendeu o debate 

sobre o número de altas de juros que o Banco Central irá promover no ano. Atualmente, os membros 

do Fed projetam três altas na taxa de juros em 2018. Na nossa visão, o Banco Central irá elevar a taxa 

de juros quatro vezes no ano. Esperamos que o  mercado de trabalho robusto acelere a inflação nos 

próximos trimestres, levando o Fed a realizar um aperto acima do esperado. Com relação à atividade 

econômica, os principais indicadores iniciaram o ano com quedas. A produção industrial e as vendas 

no varejo (grupos de controle) registraram quedas de 0,2% e 0,1%, respectivamente, em janeiro na 

comparação com dezembro, com ajuste sazonal. Ambos os resultados surpreenderam negativamente 

o mercado, que esperava avanços de 0,2% e 0,4%, respectivamente. Na nossa visão, o recuo da 

atividade em janeiro foi temporário, assim, acreditamos em uma recuperação nos próximos meses. Na 

Zona do Euro, a economia da região registrou a maior expansão desde 2007. No quarto trimestre, a 

revisão do PIB confirmou alta de 0,6% frente trimestre anterior e 2,7% na comparação com o mesmo 

trimestre do ano anterior. No trimestre anterior, a economia da região havia avançado 0,7% na margem 

e 2,8% na comparação anual. Com isso, a economia da Zona do Euro avançou 2,5% em 2017 após 

expansão de 1,8% em 2016. Essa foi a maior expansão da economia da região desde 2007, quando 

avançou 3,0%. A recuperação da demanda doméstica tem puxado o maior crescimento na região. Os 

principais países da região mostraram robusto no ano, as economias de Alemanha, França, Itália e 

Espanha avançaram 2,2%, 1,9%, 1,6% e 3,1% respectivamente, após altas de 1,9%, 1,2%, 0,9% e 

3,3% no ano anterior. Acreditamos que o bom desempenho da região irá persistir em 2018, 

influenciado pela recuperação do mercado de trabalho e pelas condições monetárias acomodatícias. 

Projetamos expansão de 2,5% do PIB em 2018. Na Ásia, a economia japonesa apresentou moderação 

no último trimestre do ano, mas acelerou o crescimento em 2017. A economia japonesa registrou alta 

de 0,5% em termos anualizados no quarto trimestre, na comparação com o trimestre anterior. O 

resultado ficou abaixo da expectativa do mercado (1,0%). No trimestre anterior, o PIB japonês havia 

registrado crescimento de 2,2% em termos anualizados. Embora o consumo das famílias tenha 
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avançado no período, o menor crescimento dos investimentos explica a moderação do PIB no quarto 

trimestre. A economia japonesa encerrou o ano com expansão de 1,6% após crescimento de 0,9% em 

2016. Para 2018, o PIB deve repetir o bom desempenho do ano anterior impulsionado pelos 

indicadores de confiança em patamares elevados, baixa taxa de desemprego e uma política monetária 

bastante acomodatícia.  Assim, a economia deve avançar 1,5% no ano. Vejamos os indicadores 

econômicos da semana, segundo o Boletim Focus: 

 

 

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

está posicionada em 31/01/2018 conforme planilha abaixo: 
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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. 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 2018   
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Acumulado do Ano 
 

 

 
                                

 
DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS 
 

 
 
 
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. 

 

2.038.131,43

43.631,13                          

1.032,07                            

218.197,63

51.522,81                          

13.821,13

2.366.336,20

Fundo de Investimento CNPJ Valor

Santander IRF-M 13.455.197/0001-03 330.000,00

Bradesco IMA Geral 60.746.948/0001-12 330.000,00

BB IDKA 2 13.322.205/0001-35 330.000,00

Itaú Alocação II 60.701.190/0001-04 330.000,00

BB Perfil 30.822.936/0001-69 55.304,13

BB Perfil 30.822.936/0001-69 1.032,07

Bradesco FI Previdenciário Governança Corporativa 07.187.751/0001-08 330.000,00

Daycoval Ibovespa 13.155.995/0001-01 330.000,00

AZ Quest Small Mid Caps 11.392.165/0001-72 330.000,00

2.366.336,20

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos

TOTAL A REPASSAR

Cupom de Juros - Fundos BB

Folha servidores em benefício 

Competência Janeiro - Repasse em Fevereiro

Cupom de Juros - Fundos Caixa

Servidora licenciada

Parcelamentos

 

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 da servidora 

em licença, os mesmo 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 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 
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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 

 


