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ATA DA 5ª 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 maio 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: O mês de abril trouxe alguma oscilação nos preços dos ativos para o mercado 

financeiro. Dólar em alta, bolsa em baixa e volatilidade para os fundos da família IMA-B. A expectativa 

de aumento maior na taxa de juro norte-americana está no cerne deste aumento de volatilidade no 

mercado. Juros mais altos nos Estados Unidos significariam maior atratividade dos investimentos 

atrelados ao dólar e direcionamento dos recursos dos investidores para o mercado lá fora (com 

retiradas dos recursos das economias emergentes, como o Brasil). Tais eventos são janelas de 

oscilações, pois trazem incertezas para o mercado. Por ora, nada que altere significativamente as 

previsões de crescimento da economia mundial. Período de ajustes na relação risco versus retorno 

entre o dólar e as demais moedas, inclusive o real. No âmbito doméstico, os fundos de investimentos 

com títulos públicos federais de prazos mais longos apresentaram resultados ruins, também como 

reflexo do cenário externo. Contudo, a redução da taxa de juros para 6,25% ao ano sinaliza inflação 

sob controle e incentivos para a recuperação do PIB. O desafio daqui em diante será lidar novamente 

com a volatilidade costumeira em anos de eleição presidencial, com os indicadores econômicos e 

preços dos ativos no curto prazo oscilando conforme a divulgação de pesquisas eleitorais. Trabalhar 

com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador. Será necessário adicionar risco aos 

investimentos para obtenção de melhores retornos. Nos Estados Unidos, o FED manteve o escopo da 

política, conforme o esperado. Em decisão unânime, a taxa de juros foi mantida entre 1,50% a.a e 

1,75% a.a. No comunicado após a reunião, o FED se mostrou construtivo com relação ao crescimento 

econômico, especialmente no que tange ao desempenho do investimento. Apesar disso, a menção 

presente na última reunião de que o cenário construtivo havia se fortalecido nos últimos meses foi 

excluída do comunicado atual. Julgamos que essa exclusão deriva do menor crescimento do PIB no 

primeiro trimestre, não alterando a interpretação estrutural sobre a dinâmica da atividade. Na parte de 

inflação, o FED modificou sua interpretação sobre a evolução dos preços em 12 meses, ao mudar sua 

descrição de que a inflação passou de um patamar abaixo da meta de 2% para um patamar de próximo 
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de 2%, devendo permanecer nesse nível nas próximas leituras. De acordo com o FED, os riscos em 

torno desse cenário seguem balanceados. Quanto aos dados econômicos, tivemos a divulgação dos 

dados de mercado de trabalho em abril. No mês, foram gerados 164 mil vagas de trabalho, abaixo do 

esperado pelo mercado (193 mil), levando a média dos últimos três meses 208 mil vagas, praticamente 

o mesmo nível de março (212 mil). A taxa de desemprego recuou de 4,1% para 3,9%, em virtude 

principalmente do menor número de pessoas no mercado de trabalho, com recuo da taxa de 

participação (PEA/PIA) de 62,9% para 62,8%. Por fim, os salários recuaram inesperadamente de 2,7% 

para 2,6%. Avaliamos que os comunicados recentes do FED, bem como os dados mais recentes de 

atividade corroboram um cenário de continuidade da normalização dos juros. Portanto, acreditamos em 

três altas adicionais de juros nos EUA nesse ano. Na Europa, na zona do euro o PIB do primeiro 

trimestre desacelerou em linha com o esperado. Na margem, a expansão nos três primeiros meses do 

ano foi de 0,4%, abaixo do crescimento de 0,7% registrado no trimestre anterior. Ainda sem 

disponibilizar a composição do PIB, avaliamos que essa desaceleração decorre de questões 

temporárias, como clima adverso e ocorrência de greves. Até o momento, a dinâmica do crédito e 

mercado de trabalho não indicam uma ruptura do enredo de crescimento favorável na região. Nesse 

sentido, o PMI da indústria em abril cedeu para 56,2 (de 56,6 em março), mas ficou em patamar acima 

da leitura preliminar (56,0) e acima da média histórica (52,0). A inflação, por outro, apresentou surpresa 

baixista em abril. A inflação total recuo de 1,3% em março para 1,2% em abril, enquanto o núcleo saiu 

de 1% para 0,7% no mesmo período. Enquanto a inflação de bens ficou praticamente estável (0,3%), a 

inflação de serviços desacelerou de 1,5% para 1,0%. Assim como na atividade, a queda recente na 

inflação está relacionada a efeitos transitórios, sem indicar uma tendência baixista de preços nos 

próximos meses. Esse cenário econômico reforça o discurso de cautela adotado pelo Banco Central 

Europeu (BCE) em sua última reunião. Na China, o PMI oficial da indústria cedeu em abril, mas ainda 

se manteve em patamar robusto.  Entre março e abril, o PMI cedeu de 51,5 para 51,4 pontos, com 

recuo nos componentes de novas ordens (de 53,3 para 52,9) e emprego (de 59 para 50 pontos). O 

componente de novas ordens para exportação, relacionado com a demanda global, também cedeu, 

saindo de 51,3 para 50,7 pontos. O setor de serviços, por sua vez, saiu de 53,6 pontos em abril para 

53,8 em março, enquanto o PMI da construção permaneceu em patamar elevado (60,6 pontos). Na 

composição dos três setores (indústria, serviços e construção), o PMI composto subiu levemente em 

abril, de 54 para 54,1 pontos. Os dados de confiança sugerem que o crescimento na China segue em 

um ritmo favorável, em linha com a expectativa de uma desaceleração suave da atividade ao longo de 
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2018. Após crescimento de 6,9% no ano passado, esperamos que a economia desacelere para 6,5% 

em nesse 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 30/04/2018 conforme planilha abaixo: 
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Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018   
 
 

 
       

Acumulado do Ano 
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DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS 
 

 
 
 
SUB-SEGMENTOS 
 

 
 

              
 
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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1.937.711,43

60.570,63                          

1.073,34                            

223.150,16

2.222.505,56

Fundo de Investimento CNPJ Valor

Caixa Brasil IDKA 2 14.386.926/0001-71 250.000,00

Santander IRF-M 13.455.197/0001-33 250.000,00

Bradesco Premium DI 03.399.411/0001-90 250.000,00

Safra Executive 2 10.787.647/0001-69 250.000,00

BB Perfil 13.077.418/0001-49 322.505,56

AZ Quest Small Mid Caps 11.392.165/0001-72 300.000,00

Bradesco Infra-Estrutura Fi Ações 08.258.441/0001-08 300.000,00

Itaú Phoenix 23.731.629/0001-07 150.000,00

Daycoval Ibovespa 13.155.995/0001-01 150.000,00

2.222.505,56

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência Abril - Repasse em Maio

Servidora licenciada

Parcelamentos

 

 

Visando o reenquadramento da carteira do JAGUARPREV, frente a alteração da Resolução 3922 este 

comitê optou em fazer a transferência total do fundo BB IMA-B 5+ TP FI RF Previdenciário, para o 

fundo BB IRF-M 1. 

       

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, 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 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 

sejam sempre embasadas em atas deste Comitê. Sem mais, os membros presentes concordaram em 
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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 

 


