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ATA DA 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 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 

2020, às 09h, 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: Brasil: emprego 

formal surpreende positivamente. Crédito segue em alta e inflação recua Mundo: Fed mantém os juros. 

Atividade na China deverá desacelerar no 1º trimestre. Os dados do ministério do trabalho (CAGED) 

mostraram a criação de 644 mil vagas formais em 2019. Na série com ajuste sazonal, segundo os 

nossos cálculos, o saldo de dezembro ficou positivo em 70 mil, mantendo a tendência positiva dos 

meses anteriores. Avaliamos que o cenário de recuperação gradual do emprego formal deverá 

continuar e estimamos que serão abertas cerca de 800 mil vagas formais em 2020. Os dados de 

atividade econômica frustraram as expectativas em novembro. O índice de atividade econômica do 

Banco Central (IBC-Br) avançou 0,2% no mês, acumulando crescimento de 1,1% em 12 meses. As 

vendas no varejo apresentaram queda de 0,5% no mês, abaixo do esperado. Já o setor de serviços 

recuou 0,1% no período. A produção industrial, por sua vez, teve retração de 1,2%, acima do esperado, 

com queda da produção de alimentos e veículos. Apesar do pior resultado para os indicadores de 

atividade em novembro, nosso tracking do PIB do 4º trimestre se mantêm em 0,5% na margem e 1,1% 

em 2019. O saldo de crédito teve expansão de 6,5% em 2019, acelerando em relação ao crescimento 

de 5% em 2018. O aumento nominal de 14,1% do saldo de crédito livre foi o principal responsável pelo 

desempenho mais forte em 2019. O cenário de recuperação consistente do mercado de crédito se 

mantém, diante do baixo nível da taxa de juros e do aumento da confiança, o que deve impulsionar os 

dados de atividade ao longo do ano. Em janeiro, a prévia da inflação ao consumidor (IPCA-15) 

desacelerou com o arrefecimento dos preços de alimentos. No mês, o IPCA-15 registrou alta de 0,71%. 

O grupo ‘Alimentação no domicílio’ teve variação de 2,3%, após registrar elevação de 4,7% no IPCA de 

dezembro. Destaque para a queda da inflação de carnes, que passou de +18,6% para +4,5% no 

período. Em 12 meses, a média dos núcleos totalizou alta de 3,2%. Avaliamos que a inflação deva 

seguir bem comportada, com alta de 3,5% em 2020, abaixo da meta do Banco Central (4,0%). O setor 

público consolidado terminou 2019 com o menor déficit desde 2014, impulsionado por fatores não 

recorrentes. O déficit primário fechou 2019 em R$ 61,9 bilhões (0,85% do PIB). A dívida bruta caiu para 
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75,8% do PIB, 0,8 p.p. menor que 2018. Com o menor nível de receitas extraordinárias previstas para 

2020, o resultado dependerá da arrecadação ligada à atividade e da continuidade do ajuste fiscal com 

as reformas estruturais dos gastos. Projetamos déficit de 1,0% do PIB para 2020, acima do registrado 

em 2019. Nos EUA, o Fed manteve a taxa de juros em janeiro. A taxa de juros americana permaneceu 

no intervalo entre 1,50% e 1,75% ao ano na reunião de janeiro. Em seu comunicado, a autoridade 

monetária enfatizou que os dados recentes mostram um mercado de trabalho robusto e que a atividade 

segue crescendo em ritmo moderado. O presidente do Fed, Jerome Powell, novamente enfatizou que é 

preciso uma mudança material importante para que haja algum movimento de juros. Powell também 

afirmou que o cenário global ainda é de incerteza, embora reconheça que o acordo entre China e EUA 

tenha reduzido os riscos. O PIB americano do 4º trimestre manteve o mesmo ritmo de crescimento. O 

PIB teve alta de 2,1%, na margem, em termos anualizados, resultado equivalente ao registrado no 3º 

trimestre de 2019. Em linhas gerais, apesar da desaceleração esperada, o crescimento segue estável e 

próximo do potencial e a inflação segue comedida. Diante desse cenário, acreditamos que haverá 

manutenção dos juros ao longo deste ano. O Banco Central Europeu (BCE) manteve a política 

monetária estimulativa na reunião de janeiro, conforme o esperado. A taxa de depósito foi mantida em -

0,5% a.a., a de refinanciamento em 0,0% e a taxa de empréstimo permaneceu em 0,25%. Além disso, 

não houve mudanças no programa de compra de ativos. Na entrevista após a reunião, a presidente do 

BCE, Christine Lagarde afirmou que os riscos para a atividade seguem baixistas, embora reconheça a 

redução da incerteza oriunda do acordo comercial entre EUA e China. Ademais, o BCE reforçou que 

deve revisar sua estratégia de política monetária ao longo de 2020. A postura do BCE deve se manter 

acomodatícia até que os indicadores de atividade e inflação apontem uma recuperação consistente da 

região. Na China, o PIB do 4º trimestre apresentou alta de 6,0%, e o coronavírus ameaça crescimento 

em 2020. O resultado para o PIB, em linha com a expectativa do mercado, foi impulsionado pelos 

indicadores de atividade de dezembro, que surpreenderam positivamente. No mês de janeiro, no 

entanto, a preocupação com a epidemia do coronavirus no país coloca em dúvida o potencial de 

crescimento. Apesar das incertezas que cercam o assunto, ao traçar um paralelo entre o coronavírus e 

o SARS, que afetou a economia chinesa em 2003, acreditamos que o maior impacto se concentrará no 

setor de serviços, com potencial de perda significativa no ritmo de crescimento no 1º trimestre. A 

questão reside na extensão do problema. Caso seja passageiro, como o SARS em 2003, 

observaremos uma retomada nos meses seguintes de modo a não comprometer significativamente o 

crescimento no ano. Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus:  
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Estratégia de Investimentos: Viemos de um dezembro otimista e alto rendimento, mas agora em 

janeiro/20, de forma geral, em função do Corona Vírus, os investimentos não entregaram bons 

rendimentos. O Ibovespa caiu num só dia (27/1) 3,29%. Vale, Petrobras, Gerdau, CSN e Suzano 

perderam juntas, mais 33 bilhões de reais em valor de mercado. Esse cenário, inspira cuidados e 

provoca pequenos movimentos estratégicos na alocação dos investimentos do Jaguarprev. Iniciamos 

em fevereiro, uma movimentação de desinvestimento nos títulos de longo prazo para os de curto prazo, 

apostando em 2020, num melhor retorno dos investimentos menos alongados. Além desse 

remanejamento gradual, os novos aportes, também foram dirigidos para os títulos de prazo menor. 

Parte dos novos aportes - 600 mil, deixamos no BB Perfil, que é o nosso fundo responsável pelos 

pagamentos dos benefícios do Jaguarprev por possuir praticamente liquidez imediata. Quanto a renda 

variável, os fundos com enquadramento da legislação no Art. 8, II, já estão no teto de sua capacidade e 

portanto não sofreram novos investimentos. Já os fundos com enquadramento na legislação no Art. 8, 

I, - Icatu IBX receberam novos aportes da receita adquirida. O retorno nominal de janeiro ficou em 

754.121,92 alcançando o percentual de 0,40% em janeiro. 

 

Meta Atuarial: A Meta Atuarial acumulada no mês ficou em 0,69% e os investimentos atingiram o 

patamar 0,40%. Avaliamos que em função dos juros baixos, hoje em 4,25%, bater a Meta passou ser 

um desafio ainda maior esse ano, já na renda fixa, os especialistas entendem impossível, sugerindo 

maior exposição em renda variável. 



 

 4 de 8 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua: Cel. Amâncio Bueno, 735 - Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

Tel. (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 

 

 

Abertura e encerramento de aplicações: Não há novas aplicações 

 

DEMAIS ANOTAÇÕES: Todas as informações e relatórios para acompanhamentos dos conselhos 

encontram-se disponíveis em rede: arquivos (\\192.168.37.1) (Z:), para análise mais profunda dos 

mesmos. Por fim sugerimos a leitura completa do Relatório da Diretoria Executiva e seus anexos onde 

consta as demais atividades de deste Fundo. 

 

Quanto ao enquadramento da carteira no mês de JANEIRO/2020 

 
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 

 

file://///192.168.37.1
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Quanto à distribuição 
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Distribuição por Sub – Segmento 

 

 

 

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. 

 

Folha servidores ativos 2.348.244,44       

Folha servidores em benefício 65.688,10            

Cupom de juros BB 10.360,59            

Cupom de Juros Caixa 56.597,65            

Parcelamentos 111.710,07          

TOTAL A REPASSAR 2.592.600,85       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB Perfil 892.600,85          

BB Previd. Alocação Ativa 300.000,00          

Bradesco Premium DI 400.000,00          

Caixa BR IRF-M 1 400.000,00          

Itaú Alocação Dinâmica 200.000,00          

Safra Executive II 200.000,00          

Icatu Vanguarda IBX FI 200.000,00          

TOTAL APLICADO 2.592.600,85       

APLICAÇÕES

Competência JANEIRO - Repasse em FEVEREIRO

 

 

REMANEJAMENTO DE RECURSOS:  

 

PARA

BB IMA B 5+ 3.000.000,00    BB IDKA 2

Bradesco Inst. IMA B 3.000.000,00 Bradesco Premium DI

Caixa Novo BR IMA B 3.000.000,00 Caixa IRF-M 1

DE

 

 

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. 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, 
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carteira de investimento JaguarPrev, perspectiva econômica 2020 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. Por fim, este Comitê delibera que as atas 

mensais serão encaminhadas ao Conselho de Administração para aprovação e somente após, os 

investimentos serão executados. De modo a não ocorrer perdas de rentabilidade os repasses mensais 

serão investidos no BB Perfil, e no primeiro dia útil do mês subsequente serão realocados nos termos 

da ata, devidamente aprovada. 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 


