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ATA DA 06ª 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 junho 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 e Patrícia 

Dal’Bó de Oliveira Verdi 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, a pandemia da Covid-19 afetou profundamente 

a trajetória esperada para a economia brasileira ao longo de 2020 e de 2021. Persiste um elevado grau 

de incerteza quanto ao ritmo de disseminação do SARS-Cov-2 no país e à magnitude e extensão das 

medidas de isolamento social requeridas para atenuar seus impactos adversos na população, mas não 

há dúvida de que o PIB brasileiro sofrerá uma forte queda este ano. Primeiro, estima-se o tamanho da 

queda esperada do PIB no segundo trimestre por meio de um amplo conjunto de dados setoriais e de 

indicadores coincidentes. Tendo por base essas estimativas, e sob a hipótese de início de um processo 

de flexibilização gradual das restrições à mobilidade e ao funcionamento das atividades econômicas a 

partir de junho, projeta-se uma queda do PIB de 10,5% no segundo trimestre, seguida por crescimento 

no terceiro e quarto trimestres. A recuperação da atividade, iniciada para alguns setores já em maio e 

que tende a disseminar-se para a maioria dos demais setores nos próximos meses, deve-se, em parte, à 

adoção de um conjunto de medidas de preservação de renda, empregos e produção implementado para 

atenuar os impactos da crise. Para o ano, a queda projetada é de 6%, mas a trajetória de recuperação 

no segundo semestre deixará um carry-over de quase 2% para 2021, cujo crescimento projetado é de 

3,6%. É importante destacar que essas projeções estão sujeitas a grande incerteza, tanto no que se 

refere à estimativa do impacto da pandemia sobre a atividade econômica corrente, como no que tange 

às hipóteses subjacentes ao ritmo esperado de recuperação no restante do ano. O cenário econômico 

continuará sendo avaliado, e as previsões poderão ser revistas à luz de novas informações. 



 

 2 de 11 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

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

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

 

 

 

 

A produção industrial apresentou recuo menor do que o esperado em abril, porém o maior da série 

histórica. No mês, a produção recuou 18,8% na margem, refletindo os efeitos da pandemia sobre a 

atividade. A queda foi menor do que nossa projeção (-26,2%) e a do mercado (-28,3%). Houve recuo 

expressivo da indústria de transformação (-23,0%) e estabilidade da indústria extrativa. Na indústria de 

transformação, as maiores contribuições negativas vieram da fabricação de veículos (-88,5%), do refino 

(-18,4%) e da metalurgia (-28,8%). Dentre as categorias de uso, a maior queda ocorreu em bens de 

capital (-41,5%). Por sua vez, a produção de insumos típicos da construção civil também apresentou 

queda acentuada, de 22,6% em abril. Com a retração da indústria, a produção está 23,7% abaixo da 

média do 1º trimestre de 2020. Na nossa avaliação, o resultado negativo disseminado da indústria em 
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abril reflete o ápice dos efeitos das medidas de isolamento social. Com isso, nosso tracking do PIB no 2º 

trimestre aponta para queda ao redor de 10% na margem.  

 

A balança comercial encerrou maio com um saldo de US$ 4,5 bilhões, impulsionada pelas exportações 

agropecuárias. O resultado veio acima do esperado, porém houve queda de 11,1% na comparação 

anual pela média diária. Com a queda tanto da demanda doméstica como do comércio mundial, houve 

queda simultânea de exportações (-4,2%) e importações (-1,6%). Os setores com maior contribuição 

negativa para a exportação foram a indústria extrativa (-26,5%) e a indústria de transformação (-15,9%). 

No entanto, essas quedas foram contrabalançadas pelo aumento de 51,1% do setor agropecuário, 

impulsionado pelos embarques de soja e carnes para a China. No caso das importações, houve queda 

dos produtos da indústria extrativa (-55,1%), principalmente derivados do petróleo. Projetamos que a 

balança comercial deve encerrar 2020 com saldo de US$ 55 bilhões, superior a 2019, principalmente via 

queda de importações. Indicadores de inflação ao consumidor seguem baixos em maio. Os preços na 

cidade de São Paulo, medidos pelo IPC-Fipe, registraram deflação de 0,24% em maio, ante -0,30% em 

abril. Houve aceleração dos itens de energia elétrica, combustíveis, embora sigam registrando deflação. 

Por sua vez, os grupos Alimentação e Vestuário desaceleraram no mês. Por sua vez, apesar de o IGP-DI 

mostrar maior pressão nos preços do atacado, a parte relacionada ao consumidor mostrou deflação de -

0,54% em maio, maior queda desde junho de 1957. Esses dados reforçam nossa expectativa de queda 

para o IPCA de maio. Esperamos deflação de 0,49%, com queda em transportes e desaceleração dos 

preços de alimentação. Para ano, esperamos alta de 1,6% da inflação, abaixo do piso da meta do Banco 

Central (2,5%). 
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O Banco Central Europeu (BCE) anunciou ampliação do programa de compras de títulos. Na reunião, a 

taxa de depósito foi mantida em -0,5% a.a., a de refinanciamento em 0,0% e a taxa de empréstimo em 

0,25%. Como novidade, o banco anunciou uma expansão de seu programa de compra emergencial de 

títulos (PEPP) em €600 bilhões, estendendo essa política até junho de 2021. O programa agora totaliza 

€1,35 trilhão de euros. A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a região enfrenta uma 

contração sem precedentes, o que levou a revisões baixistas das projeções. A projeção do BCE para o 

PIB da região em 2020 passou de +0,8% para queda de -8,7%. Para 2021, subiu de +1,3% para +5,2%, 

refletindo uma devolução parcial da contração deste ano. Já a expectativa de inflação para 2020 também 

foi revisada, de 1,1% para 0,3%. Diante desse quadro, o BCE deverá manter os estímulos monetários, 

de forma a fazer com que a inflação convirja de forma consistente à meta de 2%. Ao redor do mundo, os 

índices de confiança (PMI) de maio apontam retomada. O PMI Composto da Zona do Euro, que 

incorpora as expectativas da indústria e dos serviços, atingiu 31,9 pontos em maio, ante 13,6 em abril 

(valores abaixo de 50 pontos indicam contração). Enquanto isso, o PMI Composto dos EUA se elevou 

para 37,0 pontos em maio, ante 27,0 em abril. Apesar da melhora em relação ao mês anterior, o 

resultado ainda aponta retomada bastante gradual, com a confiança em ambas as regiões abaixo do 

patamar pré-crise (51,6 na Zona do Euro e 49,6 nos EUA). Por outro lado, a China, primeiro país atingido 

pela pandemia, apresentou o maior nível para o PMI composto em maio, com 54,5 pontos. A 

continuidade da melhora da confiança dependerá das práticas de reabertura gradual nessas regiões, 

evitando novas ondas de transmissão. Com esses resultados, nossa expectativa é de retração de cerca 

de 3% do PIB Global em 2020. 
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Vejamos os indicadores econômicos da semana, segundo o Boletim Focus:  

 

 

SITUAÇÃO ATUAL: Embora insuficiente, estamos há dois meses com rendimentos positivos. 

Entendemos que o resultado pode ser sinal de esgotamento pontual dos resultados insatisfatórios, 

ocorrendo assim uma recuperação parcial desses resultados nos últimos meses. Chegamos a ter a 

resultados insatisfatórios no ano, mais de 17 milhões de reais e com a recuperação sinalizando, o 

resultado insatisfatório reduziu para 9,5 milhões de reais. Com a possibilidade de novos cortes na taxa 

SELIC, continuamos com a mesma estratégia de manter os novos aportes em título de médio / longo 

prazo. 

 

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO: Não há nesse mês, remanejamento financeiro entre os 

investimentos atuais pois esse Fundo entende que deve aguardar os resultados futuros. O retorno 
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financeiro do mês foi de 3,8 milhões de reais, alcançando 2,12% de rendimento, bem acima da meta do 

mês, mas ainda assim, no acumulado, o RPPS sofre com rentabilidade “insatisfatória” na ordem de 

4,93% até o presente momento. 

 

DOS REPASSES: Em virtude do envio de Projeto de Lei do Poder Executivo à Câmara Municipal 

autorizando o não pagamento dos valores Patronal e Suplementar, nossos horizontes de novos 

investimentos se limitam aos novos aportes vindos dos valores descontadas dos segurados. 

 

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 MAIO/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. 
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Déficit atuarial competência março/2020 697.697,39          

Patronal e déficit competência abril/2020 1.719.683,75       

Folha servidores ativos 2.387.467,54       

Folha servidores em benefício 63.014,88            

Parcelamentos 113.157,95          

TOTAL A REPASSAR 4.981.021,51       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

BB IDKA 2 200.000,00          

BB Perfil

Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 200.000,00          

Caixa BR IMA-B 5 200.000,00          

Itaú Pré Fix. FIC RF LP 100.000,00          

Safra IMA FIC RF 100.000,00          

Santander IMA-B 5 TP FIC RF 200.000,00          

Icatu Vanguarda IBX FI 100.000,00          

TOTAL APLICADO 1.100.000,00       

APLICAÇÕES

Competência MAIO - Repasse em JUNHO - Aplicação em JULHO

 

TRANSFERÊNCIAS ENTRE FUNDOS: Transferência total do Icatu Vanguarda Div FIA para o Icatu 

Vanguarda IBX FI. 

 

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

 
AUSENTE 

Tânia Candozini Russo 
CPA-10 


