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ATA DA 03ª 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 março 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: Copom 

corta juros na reunião de fevereiro. O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic pela 

5ª vez consecutiva em fevereiro e sinalizou a interrupção do ciclo de corte de juros.  Na ata da última 

reunião, na qual a Selic foi reduzida de 4,5% para 4,25% a.a., os membros reforçaram que o atual 

cenário prescreve política monetária estimulativa, mas ao mesmo tempo ponderaram que há elevada 

incerteza em relação ao atual grau de ociosidade, à velocidade de recuperação da atividade e ao 

aumento da potência da política monetária, que atua com defasagens sobre a economia. Levando o 

comitê à decisão de interrupção do processo de flexibilização monetária. Além disso, o Copom reiterou 

que os próximos passos seguirão dependendo da evolução da atividade, do balanço de riscos externo 

e da trajetória esperada para a inflação, com peso crescente para as expectativas para 2021. Em 

termos de dados econômicos, a prévia da inflação (IPCA-15) de fevereiro manteve-se comedida. No 

mês, o IPCA-15 registrou alta de 0,22%, em linha com o esperado. O destaque foi a queda dos preços 

das carnes, que passaram de +4,5% para -5,0% no período. Em 12 meses, o IPCA-15 registrou alta de 

4,2%, com a média dos núcleos cedendo de 3,2% a 3,1% em fevereiro. Diante desse resultado, 

projetamos alta em 2020 de 3,4%, abaixo da meta do Banco Central (4,0%). Dados de atividade de 

dezembro desapontaram, mas o ano fechou com crescimento. Em dezembro, o IBC-Br, índice de 

atividade prévio do PIB, apresentou recuo de 0,3% em relação ao mês de novembro. Vendas no varejo, 

produção industrial e volume de serviços recuaram 0,1%, 0,7% e 0,4%, respectivamente. Já no 

acumulado de 2019, o IBC-Br apresentou crescimento de 0,9% ante 2018, refletindo o aumento de 

1,0% do setor de serviços e de 3,9% no varejo, assim como o recuo de 1,1% da indústria. Os dados 

positivos para o ano de 2019 na comparação com 2018 reforçam a perspectiva de retomada da 

economia brasileira. O crescimento do crédito e o recuo da taxa de desemprego apontam para 

recuperação gradual da economia. A taxa de desemprego em janeiro recuou de 11,6% para 11,5% na 

comparação anual dessazonalizada, puxada pelo crescimento do emprego formal. O saldo de crédito 

cresceu 7,0% na comparação anual, liderado principalmente pelo segmento de pessoa física, que 
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cresceu 12,2%. O cenário de recuperação consistente do mercado de trabalho e do mercado de crédito 

se mantém, apontando para a retomada de atividade.  O setor público consolidado apresentou 

superávit em janeiro, impulsionado por arrecadação acima do esperado. O superávit primário 

consolidado em janeiro foi de R$ 56,3 bilhões, em linha com a nossa expectativa e a de mercado. O 

resultado foi impulsionado pela arrecadação, que somou R$ 174,9 bilhões no período, acimada 

projeção do mercado (R$167,2 bilhões). O melhor resultado em janeiro alivia o curto prazo e deixa 

espaço fiscal em caso de menor arrecadação relacionada à atividade. No ano, é importante a 

continuidade do ajuste fiscal com as reformas estruturais de gastos. Projetamos déficit de 1,1% do PIB 

para 2020, ligeiramente acima do registrado em 2019. Mundo: Coronavírus aumenta a incerteza 

global. A proliferação de coronavírus em outras regiões fora da China aumentou a incerteza global. A 

notícia do rápido aumento de casos da doença na Itália, Coréia do Sul e Japão gerou forte reação dos 

mercados no término do mês de fevereiro. Há expectativa de que os esforços para conter a epidemia 

gerem choques negativos sobre o consumo e produção de bens e serviços nos locais afetados e haja 

diminuição do fluxo de mercadorias entre os países. Na China, os dados diários de consumo de carvão 

apresentam queda de cerca de 90% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas de imóveis 

revelam recuo de aproximadamente 60%, sugerindo impacto significativo na atividade no 1º trimestre.  

Com isso, o PIB global deverá apresentar crescimento abaixo de 3,0%, o que representa 

desaceleração frente aos últimos anos. No entanto, e em que pese o alto nível de incerteza, o impacto 

negativo sobre a atividade mundial poderá ser atenuado com esforços monetários e fiscais dos países 

nas próximas reuniões.  Na ata da reunião do final de janeiro, o Fed reforçou que a taxa de juros se 

encontra em patamar apropriado para o cenário econômico. Na discussão, os membros defenderam 

que os dados recentes mostram que o mercado de trabalho norte-americano segue robusto e que a 

atividade segue crescendo em ritmo moderado. Embora reconheça a queda do risco relacionado à 

tensão comercial entre China e EUA, o FOMC afirmou que os riscos externos permanecem, incluindo o 

choque do coronavírus. Por fim, na Zona do Euro a produção industrial contraiu 4,1%. O mês de 

dezembro representou o 14º mês consecutivo de recuo da atividade industrial em termos anuais. 

Apesar da estabilização da confiança da indústria, os dados de atividade da região frustraram as 

expectativas. As próximas leituras deverão ser impactadas negativamente pela interrupção da atividade 

na China, 2º maior destino exportador da região. Vejamos os indicadores econômicos da semana, 

segundo o Boletim Focus:  
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Estratégia de Investimentos: Saímos em janeiro/20 de um mês difícil com rendimentos positivos no 

montante de R$ 724.121,92, mas ainda assim abaixo da meta estabelecida. A meta do mês foi de 

0,69% e o resultado alcançado foi de apenas 0,40%. Como era de se esperar em fevereiro com o efeito 

"Corona Virus" os investimentos não reagiram, ao contrário, foram fortemente afetados pela volatilidade 

do efeito do COVID 19. A meta acumulada estava em 1,73% e os rendimentos se perfizeram negativos 

em 0,73%, com um montante de 2,1 milhões de reais. O resultado acumulado de fevereiro ficou 

negativo em 1,4 milhões de reais. Ao que tudo indica, e pela experiência ocorrida na China teremos 

ainda mais 2 ou 4 meses de incertezas e volatilidades. Inobstante a esse cenário desolador, ninguém 

do mercado Financeiro sugere a saída dos investimentos em renda variável, a própria empresa de 

consultoria - Crédito & Mercado sugere manter o montante aplicado em sua totalidade permitida 

(Relatório fev/20). Autoridades mundiais acreditam que há uma demanda reprimida que será a 

locomotiva da retomada por ocasião da estabilização da pandemia. Vale lembrar aqui, em 2001 

tivemos o ataque terrorista (WTC) com uma queda 12,73%, a recuperação se deu em 1 mês e 25 dias, 

em 2008, a crise veio do subprime americano, um desastre, a queda foi de 43,82 e a recuperação 

levou 8 meses, em 2017 tivemos o Joesley Day, com queda de 8,8% e recuperação em 3 meses, na 

paralização dos caminhoneiros foi da mesma forma, e agora estamos com o Corona Vírus. Não há 

dúvida, ainda há tormenta à frente mas a recuperação virá, e o momento é de paciência e "sangue 

frio". Haverá volatilidade mas vira a retomada e manter a posição é fundamental para participar desse 

momento. Nossa estratégia é focar os novos investimentos em fundos não alongados, o que está 

dando resultado na renda fixa, e a manutenção das posições em renda variável sem novos aportes. 
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Não há nesse mês, remanejamento financeiro entre os investimentos atuais pois esse instituto entende 

que devemos aguardar os resultados do remanejamento anterior. 

 

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 FEVEREIRO/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 2.193.028,66       

Folha servidores em benefício 78.852,85            

Parcelamentos 112.175,63          

TOTAL A REPASSAR 2.384.057,14       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IDKA 2 300.000,00          

BB Perfil 684.057,14          

Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 300.000,00          

Caixa BR IMA-B 5 TP FI RF LP 300.000,00          

Itaú Pré Fixado FIC RF LP 300.000,00          

Safra Executive II 200.000,00          

Santander IRF-M TP FI RF 300.000,00          

TOTAL APLICADO 2.384.057,14       

APLICAÇÕES

Competência FEVEREIRO - Repasse em MARÇO

 

 

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, 

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 após a aprovação, os valores serão realocados nos 
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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 


