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ATA DA 08ª 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 agosto 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:    

Indicadores de atividade de junho apontam para gradual recuperação econômica. As vendas no varejo 

apresentaram alta de 8,0% na margem em junho. Houve elevação generalizada dentre os setores, à 

exceção de artigos farmacêuticos (-2,7%). As maiores contribuições para a alta decorreram de tecidos, 

vestuário e calçados (+53,2%), que tiveram queda expressiva nos meses anteriores, e móveis e 

eletrodomésticos (+31,0%). O varejo ampliado, que inclui vendas de automóveis e materiais de 

construção, apresentou avanço de 12,6% na margem em junho, acima da nossa projeção (7,0%) e da 

mediana do mercado (6,7%). As vendas de automóveis tiveram crescimento de 35,2% no mês. O dado 

de junho do varejo ampliado se situa 4,5% abaixo do patamar pré-crise (média de janeiro e fevereiro), 

muito embora alguns setores tenham superado tal marca, como material de construção, supermercados 

e móveis e eletrodomésticos. As próximas leituras devem seguir mostrando recuperação do setor. Após 

quatro meses de queda, serviços avançaram 5,0% na margem no mês de junho. Na comparação anual, 

a variação foi de -12,0%, próximo a nossa projeção (-12,4%) e à mediana do mercado (-12,7%). As 

maiores contribuições positivas vieram de serviços de transporte (6,9%) e serviços prestados às famílias 

(14,9%), favorecidos pelo aumento da circulação de pessoas no mês. A média do índice geral no 2º 

trimestre apresentou retração de 15,4% em relação ao 1º trimestre. O volume total de serviços ainda se 

situa 15% abaixo do patamar pré-crise, com todos os setores se situando abaixo da média de janeiro e 

fevereiro. Por sofrerem maior impacto das medidas de isolamento social em relação a outros setores, os 

serviços devem ter recuperação mais lenta e gradual, dependente da evolução da epidemia e do retorno 

da circulação irrestrita de pessoas. O Índice de atividade econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 

4,9% em junho. O indicador prévio do PIB apresentou crescimento em linha com a nossa projeção e 

próximo à mediana do mercado (5,0%), refletindo as altas da indústria (8,9%), do comércio (12,6%) e do 

setor de serviços (5,0%) no mês. Na comparação interanual, o índice recuou 7,1%. A média do 2º 

trimestre do indicador representa contração de 10,9% em relação ao 1º trimestre. Com os últimos dados 

de atividade divulgados, revisamos nossa projeção para do PIB do 2º trimestre para -8,4% na margem. 
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Como apontado por indicadores de alta frequência, o 3º trimestre do ano deve contar com maior ritmo de 

recuperação. Para 2020, esperamos queda de 5,2% do PIB. O Comitê de Política Monetária (Copom) 

reforçou que não antevê alterações no grau de estímulo, mas reconheceu que o espaço remanescente 

para a política monetária, se houver, deve ser pequeno. Na ata da última reunião, na qual a taxa Selic foi 

reduzida de 2,25% para 2,00% a.a., os membros reforçaram a avaliação de que a pandemia do Covid-19 

está provocando a maior retração econômica global desde a Grande Depressão, mesmo com a provisão 

de estímulos monetários e fiscais. Isso torna o ambiente desafiador para as economias emergentes. Em 

relação à inflação, o Comitê avalia que existem riscos em ambas as direções. O nível elevado de 

ociosidade e de incerteza devem produzir trajetória abaixo do esperado, efeito que se intensifica em caso 

de prolongamento do isolamento social, podendo elevar a poupança precaucional. Por outro lado, a 

deterioração da trajetória fiscal, em função do aumento de gastos para arrefecer a crise atual e da 

incerteza em relação às reformas, pode elevar os prêmios de risco aumentando a taxa de juros 

estrutural. Além disso, as políticas de recomposição da renda e estímulo creditício podem fazer com que 

a queda da demanda agregada seja menor que a esperada, implicando em trajetória de inflação acima 

do projetado no horizonte relevante para a política monetária. O Copom reforçou a ideia de “forward 

guidance” indicada no comunicado, de que a Selic deve permanecer nesse patamar até que a 

expectativa de inflação esteja próxima da meta no horizonte relevante para a política monetária (2021 e, 

em menor grau, 2022). Se houver espaço para novos cortes, devem ser feitos de forma gradual e a 

depender da percepção sobre a trajetória fiscal e as expectativas de inflação. Avaliamos que a Selic 

deve permanecer no atual patamar até o 2° semestre de 2021. Dados da PNAD-Covid apontam para 

deterioração adicional do mercado de trabalho em julho. Segundo a pesquisa, que busca avaliar 

semanalmente o impacto da pandemia sobre as variáveis de emprego e renda, a taxa de desemprego 

teria se elevado cerca de 0,6 p.p. entre a terceira e quarta semanas de julho. Para essa elevação 

contribuíram não apenas a redução do número de empregos como também a volta ao mercado de 

trabalho de pessoas que tinham deixado de procurar emprego por conta do Covid. A pesquisa também 

revelou nova redução do percentual de pessoas afastadas de sua ocupação por causa do 

distanciamento social (7,1% do total de ocupados), o que sinaliza gradual volta ao trabalho. O PIB do 

Reino Unido sofreu queda histórica de 20,4% no 2º trimestre. A retração foi a maior já registrada para a 

região e veio após recuo de 2,2% no 1º trimestre. Com a contração por dois trimestres consecutivos, a 

região entra oficialmente em recessão técnica. Na comparação anual, a queda foi de 21,7%.   Já na 

Zona do Euro, a produção industrial avançou 9,1% ante 12,4% em maio, sinalizando continuidade da 

retomada gradual da indústria após queda de 17,1% na margem em abril. Em termos anuais, a 
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contração foi de 12,3%. Com a flexibilização de medidas de isolamento na região, a indústria deve seguir 

se recuperando nas próximas leituras. Indicadores econômicos de julho apontam incerteza quanto ao 

ritmo de retomada da atividade na China. As vendas no varejo recuaram 1,1%, após queda de 1,8% em 

junho, na comparação anual. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado (0,1%) e com ele o 

país completou o 7º mês consecutivo de retração do comércio em termos interanuais. A produção 

industrial se elevou 4,8% na comparação anual, abaixo do esperado (5,1%). Os investimentos em capital 

fixo passaram de -3,1% em junho para -1,6% em julho, todos em relação ao mesmo período de 2019. 

Embora os dados de atividade da China tenham apresentado recuperação desde o início do segundo 

trimestre, o ritmo lento de recuperação das vendas do varejo, principalmente, gera incerteza quanto à 

velocidade da retomada do crescimento no país. De toda forma, os indicadores são compatíveis com 

crescimento em torno de 2% do PIB em 2020. Nos EUA, dados de atividade de julho apontam para 

recuperação gradual. As vendas do varejo avançaram 1,2% no mês, abaixo da mediana do mercado 

(1,9%). Na comparação com julho de 2019, o resultado também significou alta de 2,7%, ante alta de 

2,1% em junho na mesma métrica. O resultado aponta recuperação consistente do setor varejista, se 

aproximando do patamar de 4,4% de crescimento nos 2 meses anteriores à crise. A produção industrial 

também avançou na margem em 3,0%, em linha com a expectativa de mercado. Entretanto, na 

comparação interanual o resultado da indústria ainda representou queda de 8,2%, melhora em relação à 

queda de 10,8% no mês anterior, mas ainda distante do patamar pré-crise. Os resultados de julho para 

comércio e indústria nos EUA são compatíveis com retração da ordem de 5% do PIB no ano. 

 

PANORAMA ATUAL: Hoje possuímos aplicações em 31 fundos de investimentos, sendo 23 fundos de 

renda fixa e 7 fundos em renda variável. Todos os fundos performaram positivamente. O rendimento 

líquido da renda fixa ficou em R$ 4.007.869,55, e o rendimento da renda variável alcançou 2.869.842,92, 

totalizando no mês o montante global de R$ 6.877.712,47. O retorno financeiro acumulado alcançou a 

quantia positiva de 1.979.361,80, portanto 0,91% ficando aquém da meta atuarial acumulada que é 

3,83%. Lembramos que há três meses os fundos vêm performando positivamente e reduzindo a 

diferença negativa que houve em função da pandemia iniciada em fevereiro deste ano. Reforçamos 

também que os investimentos iniciam a fase de performance global positiva, porque até então, no 

contexto geral, o resultado era negativo. O patrimônio atual do fundo está em R$ 198,8 milhões de reais. 
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PROJEÇÃO DE REDUÇÃO DE DESPESAS: Os próximos dispêndios com nossa folha de pagamento 

serão reduzidos em 50% do valor pois em função da E.C. 103/19 os benefícios temporários foram 

transferidos à responsabilidade do Governo Municipal. 

 

ESTRATÉGIA DE NOVOS INVESTIMENTOS: A estratégia é manter os novos aportes nos fundos de 

melhor performance e aguardar os próximos sinais da economia. 

 

REPASSES EM ABERTO: Encontra-se em aberto os repasses referentes a cota patronal e ao déficit 

atuarial, conforme abaixo: 

 

MÊS REFERENCIA VENCIMENTO VALOR EM ABERTO

Março Suplementar 20/04/2020 680.680,38                                        

Ente 1.001.055,25                                     

Suplementar 681.363,41                                        

Ente 998.805,59                                        

Suplementar 679.832,19                                        

Ente 1.002.993,51                                     

Suplementar 682.682,68                                        

20/05/2020Abril

Maio 20/06/2020

Junho 20/07/2020
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///192.168.37.1


 

 5 de 9 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

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

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

 

 

 

Quanto ao enquadramento da carteira no mês de JULHO2020 

 

 

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 

 

 

 

 

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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Folha servidores ativos 2.469.870,20       

Protocolo nº 010742/2020 - Devolução Auxilio Doença e Salário maternidade 88.293,27            

Parcelamentos 114.788,02          

TOTAL A REPASSAR 2.672.951,49       

Fundo de Investimentos Valor Aplicado

 BB TP IMA-B 5+ 100.000,00

Safra IMA FIC RF 100.000,00

AZ Quest Ações FIC FIA 100.000,00

Bradesco SMALL Cap Plus 100.000,00

Daycoval Ibovespa 100.000,00          

Vinci Selections 200.000,00          

TOTAL APLICADO 700.000,00          

APLICAÇÕES

Competência JULHO - Repasse em AGOSTO - Aplicação em SETEMBRO

 

 

REMANEJAMENTOS: Houve a deliberação de remanejar a quantia que estava aplicada em fundo de 

renda fixa com prazo de resgate para 2020 (Caixa BR 2020 IV TP FI RF), pois os resultados estavam 

abaixo da meta esperada. A transferência será para outro fundo do mesmo banco de performance maior, 

o Caixa N BR FIC RF Ref. IMA B LP, na quantia de aproximadamente 609 mil reais. 

Quanto ao pagamento de CUPOM DE JUROS do fundo BB TP IPCA III, no valor de R$ 150.558,11, o 

valor será depositado no BB Perfil e após aprovação do Conselho o valor será remanejado para o fundo 

Caixa IRF-M1. 

 

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 Caixa IRF-M1 e os valores para pagamento de 

pensão alimentícia e IRRF serão resgatados do 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 
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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 

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 


