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ATA DA 04ª 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 17 de abril 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: produção 

de automóveis registra queda em março, já refletindo os impactos do coronavírus na atividade. Os 

dados da Anfavea registraram a produção de 190 mil unidades no mês, uma queda de 20,9% na 

comparação anual. A venda de veículos também apresentou contração, de 21,2%. O destaque 

negativo foi a categoria de veículos leves, que sofreu queda de 22% na produção e de 22% nas 

vendas. Com as medidas de restrição ao comércio e à circulação, esperamos que a produção e venda 

de veículos continue apresentando recuo nos próximos meses. Os números preliminares dos efeitos do 

coronavírus corroboram nossa expectativa de contração de 1,5% do PIB neste ano, com impacto mais 

significativo no 2º trimestre. Ainda sem muito impacto das paralisações, as vendas no varejo 

apresentaram crescimento acima do esperado em fevereiro. O volume de comércio varejista registrou 

alta de 1,2% na margem, acima da nossa projeção e da expectativa do mercado, ambas de queda. A 

surpresa decorreu do crescimento das vendas de supermercados (+1,5%). Já o varejo ampliado, que 

inclui automóveis e materiais de construção, registrou alta de 0,7%, acima das projeções. A maior 

contribuição ao varejo ampliado derivou da venda de veículos, que apresentou alta de 0,9% na 

comparação com janeiro.  O setor de serviços, por sua vez, recuou 1,0% em fevereiro, abaixo da 

expectativa. Dentre as categorias, houve crescimento apenas de serviços de transporte (0,4%) e de 

outros serviços (0,2%). As maiores contribuições negativas vieram de serviços profissionais e 

administrativos (-0,9%), com a 3ª queda consecutiva, e de serviços de informação e comunicação (-

0,5%). No ano, o volume de serviços apresenta alta de 0,7%. Os efeitos da epidemia na atividade 

devem se refletir nas próximas leituras tanto no setor de serviços, como no comércio. A inflação ao 

consumidor (IPCA) teve resultado abaixo do esperado em março. No mês, o índice variou +0,07%, 

ligeiramente abaixo da nossa projeção (+0,10%) e do mercado (+0,12%). Em relação aos grupos, 

destaque para a deflação de 0,9% em transportes, e para a deflação de 1,1% em artigos de residência,  

sendo esse o maior desvio em relação à nossa projeção. Em relação a Alimentação no Domicílio 

(+1,4%), o item carnes devolveu parte das altas anteriores, registrando variação de -0,3% (ante -3,5% 
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em fevereiro). Em termos qualitativos, a média dos núcleos de inflação (exclui itens voláteis) 

desacelerou de 3,1% para 2,8% em doze meses, o que sinaliza continuidade do cenário benigno para a 

inflação. Para esse ano, nossa projeção permanece em 2,6%, abaixo do centro da meta (de 4,0%). 

Com o objetivo de mitigar os efeitos do coronavírus sobre a atividade, a Câmara aprovou em dois 

turnos a PEC do Orçamento de Guerra. O texto aprovado estabelece a possibilidade de execução de 

medidas extraordinárias, que seriam caracterizadas como inconstitucionais em períodos de 

normalidade. Dentre as medidas, a ‘regra de ouro’ foi suspensa, permitindo que o valor das emissões 

de títulos públicos supere a despesa com investimento. O regime extraordinário vigorará durante o 

estado de calamidade pública. O texto segue para aprovação no Senado na próxima semana. No 

cenário internacional, o Fed divulgou a ata da reunião que reduziu a taxa de juros para o intervalo de 

0,25% a.a. e 0% a.a. A reunião que contemplou corte de 100 p.b. da taxa de juros revelou o consenso 

dos membros acerca da forte deterioração da atividade nas últimas semanas, decorrente do profundo 

aumento do grau de incerteza causado pelo impacto do coronavírus. Além da elevação da taxa de 

desemprego, os membros concluem que diante da queda da demanda, o fortalecimento do dólar e a 

redução do preço do petróleo, o alcance da meta de inflação será postergado. Sobre a extensão do 

recuo da atividade, muitos membros mencionam que a natureza do choque difere da crise de 2008, 

que afetou em especial o sistema financeiro. Em decorrência disso, defendem que o impacto da crise 

atual será menor. A respeito dos próximos passos, o Fed afirma que a taxa de juros permanecerá 

nesse patamar até que o impacto do coronavírus seja dissipado plenamente. Avaliamos que ainda 

prevalece um viés de baixa para a atividade nos EUA, sendo necessária a manutenção ou ampliação 

dos estímulos concedidos neste ano.  Nesse sentido, o Fed anunciou a ampliação dos mecanismos de 

financiamento para dar suporte à economia. Entre as medidas está a ampliação da disponibilidade de 

recursos para pequenas e médias empresas, além da criação de algumas facilidades para a concessão 

de crédito para estados e governos locais. Segundo o Banco Central, essas medidas facilitarão no 

fornecimento superior a US$ 2,3 trilhões em empréstimos.Em termos de dados econômicos, o número 

de pedidos de seguro-desemprego totalizou 6,6 milhões na semana encerrada em 4 de abril. O número 

representa uma queda em relação ao patamar anterior de 6,87 milhões. O ritmo de aumento nos 

pedidos de seguro desemprego corrobora a expectativa de que a taxa de desemprego deva alcançar 

cerca de 15% em abril. Em março, a taxa de desemprego já apresentou elevação de 3,5% para 4,4%. 

Ilustrando o cenário de retomada da atividade, as vendas de veículos na China esboçaram 

recuperação após a cautelosa retirada das restrições. Após queda de 79% em termos anuais das 

unidades vendidas em fevereiro, as vendas contraíram 36% em março, recuperando parte das perdas. 
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Outros indicadores como produção diária de aço, consumo diário de carvão e congestionamento das 

vias sugerem que o pior momento da atividade ocorreu em fevereiro, ainda que a recuperação seja 

bastante gradual. O atual momento da atividade é compatível com crescimento do PIB ao redor de 2% 

no ano. Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus:  

 

 

Estratégia de Investimentos: Resultado no momento - Deixamos fevereiro /20 esperando fortes 

turbulências na área financeira. A Covid 19 se alastrando pelo mundo e de forma geral a 

recomendação dos analistas era "aperte o cinto" porque as incertezas quanto ao futuro trazem 

enormes prejuízos nos investimentos. Em março, já com os fundos abalados pelo aumento do Corona 

Vírus, o mercado sofre novo baque com a guerra do petróleo ente a Rússia e a Arábia Saudita. A 

queda no preço do barril derruba as bolsas do mundo todo pois as grandes empresas listadas na bolsa 

são de petróleo. A Petrobras teve a maior queda em 30 anos. As ações da Petroleira recuaram 30% e 

sua representatividade na bolsa é relevante. O derretimento dos papéis da Petrobrás provocaram o 

"circuit breaker" e as negociações ficaram paralisadas por 30 minutos. Ao que tudo indica, os prejuízos 

financeiros do mundo se avolumarão e se tornarão num estrago pior que a quebra da bolsa em 1929. O 

barulho todo provocado - Corona Vírus e Guerra do Petróleo - derrubou os investimentos do Fundo 

Previdenciário e o mesmo chegou a perder 8,37% de seu montante, promovendo um retorno negativo 

de 16,1 milhões de reais no mês. Diante desse cenário, no acumulado até o período, temos um retorno 

negativo de 8,94% ante uma meta positiva de 1,95%. 
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Perspectiva: Ainda se vê o futuro mês de abril com preocupação pois a escalada do Corona Vírus está 

para acontecer. Espera-se com o isolamento amenizar a curva da pandemia e assim retornar o quanto 

antes com a economia a sua normalidade. Com as perdas obtidas até o momento, não é aconselhado 

desinvestimentos pois poderia realmente efetivar a perda. O mercado entende que é necessário 

paciência e aguardar a recuperação, que historicamente acontece. Diante desse cenário, apenas 

aportamos os novos valores recebidos nas melhores expectativas de renda, que são os IRF-Ms e os 

CDIs. A ideia é manter-se posicionado para aproveitar o retorno do crescimento quando este ocorrer. 

 

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 MARÇO/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 2.390.446,26       

Folha servidores em benefício 68.522,25            

Parcelamentos 112.931,56          

TOTAL A REPASSAR 2.571.900,07       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IRF-M 1 350.000,00          

BB Perfil 871.900,07          

Bradesco Premium DI 300.000,00          

Caixa IRF-M 1 350.000,00          

Itaú Alocação Fix. FIC 350.000,00          

Safra Executive II 350.000,00          

TOTAL APLICADO 2.571.900,07       

APLICAÇÕES

Competência MARÇO - Repasse em ABRIL

 

 

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 

termos da ata, devidamente aprovada. Sem mais, os membros presentes concordaram em encerrar a 
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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 


