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ATA DA 7ª 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 18 de julho 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: Na última reunião do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA, 

realizada em 15 de junho de 2018, a mediana apurada da taxa Selic indicou a manutenção dos juros 

em 6,5% até o final do ano. A mínima e a máxima previstas estão entre 6,50% e 8,50%, indicando um 

aumento significativo da dispersão das projeções da Taxa Selic, reflexo da piora do balanço de riscos 

da economia a partir de maio. Houve consenso entre os participantes que a greve dos caminhoneiros 

no final de maio deve provocar impactos negativos no crescimento e na inflação. Os efeitos mais 

relevantes devem ser na confiança dos agentes, refletidos na trajetória volátil dos preços dos ativos, 

sobretudo, da taxa de câmbio, nas últimas semanas. Para o Comitê de Acompanhamento 

Macroeconômico da ANBIMA, a desvalorização do Real reflete não apenas a nova conjuntura externa 

como a piora na percepção de risco dos investidores em relação ao quadro econômico doméstico. A 

previsão do PIB foi revisada de 2,4% para 1,60%. A máxima e mínima registradas situaram-se entre 

1,0% e 2,7%, indicando as incertezas quanto à capacidade de recuperação para este ano. Em relação 

à política monetária, a mediana apurada da taxa Selic indicou a manutenção dos juros em 6,5% até o 

final do ano.  A mínima e a máxima previstas ficaram entre 6,50% e 8,50%, indicando um aumento 

significativo da dispersão das projeções da Taxa Selic, reflexo da piora do balanço de riscos da 

economia a partir de maio. Na comparação com a reunião anterior, a mediana da projeção para o IPCA 

de 2018 aumentou de 3,6% para 3,9% A maior parte das estimativas concentrou-se entre 3,5% e 4,0%, 

com 73% das apostas contra 70% em maio. A despeito da piora do cenário econômico, boa parte dos 

analistas acredita que não haja necessidade do Banco Central elevar os juros nas próximas reuniões 

do Copom, diante do alto nível de ociosidade da economia e das expectativas de IPCA para o ano  

mantendo-se  abaixo da meta. O impacto da desvalorização do Real nos preços domésticos ainda não 

é possível de ser mensurado e a elevação dos juros nestas condições corre o risco de tornar-se uma 

medida precipitada. O debate sobre política monetária concentrou-se sobre o comportamento dos 

preços dos ativos que, diante da maior aversão de risco pelos investidores, refletiu-se na elevação na 
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parte longa da curva de juros, resultando em uma piora das condições financeiras em um contexto de 

maior volatilidade. Para alguns analistas este quadro pode ser atenuado com uma atuação conjunta do 

Tesouro e Banco Central seja intervindo no segmento cambial, no caso do Banco Central, e com o 

Tesouro operando no mercado de títulos – por intermédio de recompras de NTN-Bs. Outra medida 

importante seria adequar ao cenário econômico as metas previstas pelo PAF (Plano Anual de 

Financiamento), elevando a participação das LFTs no cronograma de emissões, títulos que por 

renderem diariamente a taxa Selic são menos custosos ao emissor do que papéis de maior exposição 

ao risco de mercado. Por fim, a avaliação do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da 

ANBIMA é de que os efeitos dos eventos de maio resultaram na deterioração das expectativas 

econômicas dos agentes, sobretudo àquelas relacionadas ao crescimento e a piora do balanço de 

riscos inflacionários. Este ambiente de maior incerteza antecipou um quadro de volatilidade que de 

alguma forma só era esperado ocorrer no segundo semestre, em função das eleições presidenciais. 

Cenário Externo: No debate sobre o cenário externo, os economistas avaliaram que a economia 

mundial apresenta regiões com trajetórias distintas do nível de atividade. Os Estados Unidos 

apresentam o cenário mais construtivo, com crescimento sustentado, melhora do mercado de trabalho 

e inflação ao redor da meta. As casas estrangeiras do Comitê mantêm quatro aumentos dos juros para 

este ano, ratificando um cenário menos favorável para os emergentes, com desvalorização das 

moedas domésticas, juros mais altos e menor liquidez no mercado internacional.  Quanto à Europa, a 

taxa de crescimento da região foi aquém do esperado, o que deve reforçar o ritmo de gradual do Banco 

Central Europeu no processo de normalização da política monetária. Atividade Econômica: Alguns 

economistas ressaltaram que alguns segmentos não voltaram ao nível que estavam antes da greve, 

como o consumo de energia elétrica e que o início de recuperação de outros setores , sobretudo a 

construção civil, deverão ser abortados. A indústria deverá ser o setor mais atingido diretamente pelo 

evento. Este quadro deverá também impactar o mercado de trabalho. A piora das condições financeiras 

(alta dos juros, impacto no crédito, queda das bolsas de valores) reduz a possibilidade de uma 

recuperação mais sustentada da economia. A liberação dos recursos do PIS/PASEP poderá contribuir 

para a continuidade do processo de desalavancagem das pessoas físicas e para o aumento do 

consumo, como ocorreu com as contas inativas do FGTS, porém, diante do atual nível de incerteza não 

é possível mensurar o impacto desta medida.  
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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 29/06/2018 conforme planilha abaixo: 
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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. 

 

 

 

 

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018   
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      DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS 

 
 
 
 
DISTRIBUIÇÃO POR 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. 

1.942.062,43

59.125,23                          

Servidora licenciada (Patronal e Defícit) 712,43                               

340,28                               

226.507,51

2.228.747,88

Valor

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

528.747,88

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.228.747,88

XP SPX Apache

Meta Valor FIA

Caixa Brasil IDKA 2

Safra S&P Multimercado

Itaú Phoenix

Bradesco Infra-estrutura FI Ações

Az Quest Small Mid Caps 

APLICAÇÕES

TOTAL APLICADO

Folha servidores ativos

TOTAL A REPASSAR

Folha servidores em benefício 

Competência Junho - Repasse em Julho

Servidora licenciada

Parcelamentos

Fundo de Investimento 

Itaú Alocação II

Safra Executive 2

Bradesco Premiun DI

Santander Referenciado DI

BB Perfil

 

 

Visando o reenquadramento da carteira, este Comitê optou transferência do ativo abaixo: 

Fundo Valor Fundo Valor 

Santander Institucional Ref. DI 5.000.000,00    Santander IRF-M TP 5.000.000,00             

DE PARA

REALOCAÇÃO

 

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 
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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 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 


