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ATA DA 05ª 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 maio 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:  No Brasil o Comitê de Política 

Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic em 75 p.b e sinalizou novo corte na próxima reunião, de 

magnitude não superior à atual.  Em decisão unânime, a Selic passou de 3,75% para 3,00% a.a., corte 

superior ao esperado pelo mercado (-50 p.b). No comunicado, o Comitê ressalta que a pandemia 

causada pelo novo coronavírus está provocando desaceleração pronunciada da atividade global, queda 

no preço das commodities e aumento da volatilidade nos preços de ativos financeiros e que, mesmo com 

a provisão adicional de estímulos pelas principais economias, o ambiente segue desafiador para os 

emergentes, com expressiva saída de capitais. O Copom destacou que os dados de atividade econômica 

disponíveis até o momento repercutem apenas parcialmente os efeitos da pandemia sobre a economia 

brasileira, ao passo que indicadores de mais alta frequência sugerem em abril uma contração da 

atividade econômica superior à prevista inicialmente. Sobre as projeções do BC, a inflação foi novamente 

revisada para baixo em 2020 e 2021. Considerando o cenário híbrido, com trajetória para a taxa de juros 

extraída da pesquisa Focus e taxa de câmbio constante em R$5,55/US$, as projeções do Copom 

situam-se em 2,4% em 2020 (ante 3,0% em março) e 3,4% em 2021 (ante 3,6% em março). No cenário 

com taxa de juros constante a 3,75% a.a. e taxa de câmbio constante, as projeções situam-se em 2,3% 

para 2020 e 3,2% para 2021. Vale notar que, em qualquer cenário do horizonte de projeções, a inflação 

encontra-se abaixo da meta. Acreditamos que a continuidade da ociosidade elevada, agravada pela crise 

atual, permitirá uma trajetória benigna de inflação para os horizontes de médio prazo. A respeito do 

balanço de riscos para a inflação, o BC ressalta que permanecem riscos em ambas as direções. De um 

lado, a pandemia acarreta aumento de incerteza e maior poupança precaucional, e, com isso, em 

redução da demanda ainda maior do que a estimada, o que eleva ainda mais a ociosidade da economia. 

Por outro lado, medidas fiscais em resposta à pandemia que gerem deterioração da trajetória fiscal de 

forma prolongada, aliadas à incerteza sobre a continuidade das reformas, podem elevar os prêmios de 

risco e pressionar a inflação no horizonte relevante para a política monetária. Para o Banco Central, esse 

cenário prescreve estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas ajustes adicionais serão 
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limitados pela trajetória fiscal ao longo do próximo ano e pela percepção de sua sustentabilidade. Na 

próxima reunião, em que o comitê contará com mais informação em um ambiente de balanço de riscos 

de alta variância, é considerado um corte adicional de magnitude não superior a 75 pontos. A magnitude 

do ajuste dependerá tanto de desdobramentos de política fiscal como de dados de atividade econômica 

disponíveis até junho. A produção industrial recuou 9,1% na margem em março, refletindo os primeiros 

efeitos das medidas de isolamento social. A retração da indústria foi maior do que as expectativas (em 

torno de -3,0% na margem). Houve recuo expressivo da indústria de transformação (-9,9%) e queda de 

1,6% da produção da indústria extrativa. Na indústria de transformação, as maiores contribuições 

negativas vieram da fabricação de veículos (-28%) e da confecção de artigos de vestuário (-37,8%). 

Dentre as categorias de uso, a maior queda ocorreu em bens de capital (-15,2%). Insumos típicos da 

construção civil também tiveram queda acentuada, de 13,5% no mês. Na média do primeiro trimestre, a 

indústria de transformação variou -3,0% e a indústria extrativa -4,9%, fechando o período com produção 

industrial 2,6% abaixo da média do 4º trimestre de 2019. Com o resultado, esperamos retração do PIB 

no 1º trimestre ao redor de 2,0% na margem. A inflação ao consumidor (IPCA) apresentou deflação em 

abril, com impactos da Covid-19. No mês, o índice variou -0,31%, próximo a nossa projeção (-0,28%). 

Em relação aos grupos, destaque para a deflação de 2,66% em transportes e de 1,37% em artigos de 

residência. Em relação a Alimentação no Domicílio (+2,2%), apesar da devolução de parte das altas 

anteriores do item carnes (-2,0%), os alimentos in natura e semielaborados puxaram a aceleração em 

relação a março, refletindo mudança no padrão de consumo em face das medidas de isolamento social. 

Em termos qualitativos, a média dos núcleos de inflação (exclui itens voláteis) registrou deflação, de -

0,01%, ao passo que, em doze meses, houve desaceleração de 2,8% para 2,4%, o que sinaliza 

continuidade do cenário benigno para a inflação. Para esse ano, nossa projeção é de 1,8%, abaixo do 

piso da meta do Banco Central (de 2,5%). A balança comercial teve superávit de US$ 6,7 bilhões em 

abril. O resultado refletiu a queda de 0,3% nas exportações e de 10,5% nas importações, ambas na 

comparação com abril de 2019. Dentre as exportações, o maior recuo veio de bens manufaturados (-

34,4%), ao passo que houve elevação de bens básicos (+22,8%), influenciados por soja, minério de ferro 

e carnes. Já dentre as importações, mais afetadas pela contração da renda, as principais quedas vieram 

de combustíveis e lubrificantes (-28,3%) e bens de consumo (-22,4%). No ano até aqui, o saldo 

comercial soma US$12,3 bilhões, um recuo de 16,4%, pela média diária, em relação ao mesmo período 

de 2019. O resultado demonstra os impactos negativos da pandemia sobre a balança, reduzindo 

exportações e importações, mas afetando essa última de forma mais intensa pela retração da renda 

doméstica. Na Zona do Euro, vendas no varejo recuaram 11,2% na margem em março.  A queda foi 
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maior do que a expectativa de mercado (-10,5%) e veio após elevação de 0,6% das vendas em fevereiro. 

A retração recorde é fruto das restrições de atividade necessárias para conter a pandemia, e deve 

prosseguir em abril. Alguns países da região, como Alemanha, Itália e Espanha já apresentaram planos 

para a retomada gradual das atividades, indicando a possibilidade de início da recuperação econômica 

gradual na região a partir desse mês. EUA registram destruição de 20,5 milhões de empregos em abril e 

atinge recorde de desemprego. Com a redução de vagas formais, a taxa de desemprego no país atingiu 

14,7%. A medida mais ampla de desemprego, considerando aqueles que deixaram de buscar empregos, 

alcançou 22,8%. O resultado significou a maior queda desde 1939. Dentre os segmentos, a maior 

destruição de vagas ocorreu em serviços, cuja taxa de desemprego passou de 4% em março para 27,1% 

em abril. Serviços de alimentação e alojamento foi o setor mais afetado, com a destruição líquida de 7,7 

milhões de vagas. Os dados refletem os efeitos da paralisação econômica para conter a disseminação 

do coronavírus no país e devem seguir nessa trajetória até que a contenção da doença possibilite uma 

retomada gradual da atividade. Indicador de confiança (PMI) da indústria global teve nova queda em 

abril. O indicador global de confiança da indústria, que agrega de forma ponderada a confiança do 

segmento nos principais mercados do mundo, recuou de 50,5 para 40,1 pontos do início do ano até abril 

(abaixo de 50 indica contração). Nos países emergentes, em janeiro o indicador estava em 50,7 pontos, 

enquanto que na última leitura atingiu 41 pontos. Entre os desenvolvidos, a queda foi de 49,6 para 39,3 

no mesmo período. O resultado é condizente com um recuo do PIB Global de 2,8% no ano. Vejamos os 

indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus:  

 

Em meio a turbulência dos mercados, o resultado do mês de abril respira empurrado pela renda variável. 

Saiu no Estadão de 07/04/2020 que a Indústria de veículos tem pior março em 16 anos - queda de 
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21,1% e que a queda de receitas próprias dos Estados pode chegar a 50%. A ANFAVEA divulgou queda 

na produção de veículos de 99,3% em abril/20, certamente em função das paralisações na produção de 

automóveis e por fim IPCA de abril registrou deflação de -0,37% no mês e a inflação registrada nos 

últimos 12 meses ficou em 2,40%, desestimulando os investimentos financeiros. O PIB nacional, por sua 

vez, já aponta resultado negativo, ou seja retração econômica que arrastará o País na espera de 

recomposição econômica em mais dois ou três anos. Até a renda fixa D.I. chegou a apresentar resultado 

negativo no final de abril. A Pandemia do Corona Vírus é o assunto em todo contexto mundial. Nesse 

cenário continuará a destruir empresas, empregos, renda e a capacidade de pagar impostos além de 

provocar milhares de mortes, e sabemos que somente a disponibilização de uma vacina poderá trazer 

alento aos mercados. A taxa de desemprego continua crescendo e assim vai se formando a maior crise 

sanitária e econômica em todo o mundo. As aplicações em renda fixa já acumulam posições negativas 

ao longo do ano bem como a renda variável, apesar de demonstrar esse mês um pequeno fôlego em 

relação a sua queda. 

 

SITUAÇÃO ATUAL: A Meta atuarial acumulada percentualmente está em 2,10%, e este Fundo alcançou 

apenas -6,91%. O retorno financeiro do mês fechou em R$ 4,14 mi, mesmo assim, está com 13,4 

milhões negativos. O patrimônio acumulado do fundo ficou em R$ 181,2 milhões de reais. 

 

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO: Nossa estratégia em relação a novos investimentos é voltar os 

olhos para os IMAs de longo prazo pois com os acenos de corte dos juros esses podem ser os mais 

beneficiados. 

 

DOS REPASSES: Não houve até o presente momento, por parte da Administração Municipal, o repasse 

dos valores da contribuição patronal - alíquota suplementar (ofício anexo). 

 

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. 
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Quanto ao enquadramento da carteira no mês de ABRIL/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 
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Quanto à distribuição 

 

Distribuição por Sub – Segmento 
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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 2.392.844,97       

Folha servidores em benefício 64.308,15            

Parcelamentos 113.468,62          

TOTAL A REPASSAR 3.957.173,49       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IMA-B 5+ 350.000,00          

BB Perfil 2.457.173,49       

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

Caixa Novo Brasil FIC RF IMA-B 300.000,00          

Itaú Pré Fix. FIC RF LP 250.000,00          

Safra IMA FIC RF 300.000,00          

TOTAL APLICADO 3.957.173,49       

APLICAÇÕES

Competência ABRIL - Repasse em MAIO - Aplicação em JUNHO

Folha dos servidores ativos - competência Março (em 

aberto cota Patronal e Déficit)
1.386.551,75       

 

 

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

no BB Perfil, e após a aprovação do Conselho de Administração, os valores serão realocados no início 

do mês subsequente, 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 


