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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Data: 13/04/2016 

 

 

 

Participantes: Responsável Técnico, Nelson de Souza – Diretora Presidente do 
Guarujá Previdência, Célia Rodrigues Ribeiro - Gerente Administrativo, Aline 
Borges de Carvalho – Gerente de Previdência, Antônio Eduardo Teodoro da Silva. 
Convidados: Assessor Estratégico Guarujá Previdência, Mario Câmera 
 

Às nove horas do dia treze de abril de dois mil e dezesseis reuniram-se os membros do comitê 
abaixo assinados e os convidados para essa reunião. Dando início aos trabalhos, a Diretora 
Presidente do Guarujá Previdência Célia Rodrigues Ribeiro procedeu à leitura da ordem do dia, 
que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1) Leitura e aprovação da Ata anterior: 
Leitura da ata e aprovação; 2) Avaliação do Mercado Financeiro: Na China, após a realização 
do Congresso Nacional do Povo (NPC) o governo central anunciou as metas econômicas para 
2016, que contemplam objetivos ambiciosos, tais como uma expansão do PIB entre 6,5% e 7,0% 
em 2016. A despeito da sinalização pró-crescimento, mantemos a avaliação de que a expansão da 
atividade frustrará as metas oficiais neste ano. Na Zona do Euro, o Banco Central Europeu 
anunciou um novo corte da taxa de juros, bem como o aumento do ritmo de compra de títulos 
públicos da ordem de € 20 bilhões por mês, e a disponibilização de novas linhas de liquidez para 
estimulo ao crédito. O anúncio superou as expectativas do mercado, mas pode não ser suficiente 
para garantir o cumprimento da meta de estabilidade de preços do Banco Central. Nos Estados 
Unidos, a maior parte dos membros do comitê de política monetária do Banco Central americano 
votou pela manutenção da taxa de juros no nível corrente. Apesar da revisão negativa das projeções 
divulgadas pela instituição, mantemos a avaliação de que a taxa de juros norte-americana deverá 
ser elevada duas vezes ao longo de 2016. Como os diversos observadores da economia brasileira 
têm destacado recentemente, em poucos momentos o país contou com mudanças tão repentinas 
em seu cenário quanto atualmente. As últimas semanas contaram com notícias preocupantes do 
ponto de vista da atividade, como foi o caso da divulgação do PIB de 2015, ou do Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central do Brasil (IBC-Br) de Janeiro de 2016. No 
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entanto, em meio a este cenário desafiador para a atividade, recebemos notícias positivas no campo 
da inflação, com uma desaceleração maior do que a esperada no Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). A partir desta dinâmica de preços um pouco mais benigna, e de uma forte revisão 
de nossas projeções para a taxa de câmbio, revisamos nosso cenário para a inflação deste ano. Em 
nosso cenário base, o IPCA deverá encerrar este em 6,6%, acima do teto da meta inflacionária 
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.  Já em relação às perspectivas para o próximo 
ano, 2017, mantivemos nossa projeção de expansão dos preços da ordem de 5,2%. Em meio a este 
cenário, os diretores Comitê de Política Monetária têm buscado descartar a hipótese de 
flexibilização das condições monetárias. Para tanto, a comunicação oficial tem destacado, por 
exemplo, a presença de mecanismos de indexação na economia brasileira e a incerteza associada 
à condução da política fiscal. // Contudo, refletindo um cenário que inclui a redução gradual destes 
riscos, seguimos convencidos de que a autoridade monetária iniciará um ciclo de cortes da taxa de 
juros ainda este ano. Por ora, nosso cenário base vislumbra que a taxa Selic seja de 12,0% no 
fechamento deste ano, e de 9,5% no final de 2017. 3) Rentabilidade:  a rentabilidade do mês 
março/16 foi de R$ 5.402.324,15 (cinco milhões quatrocentos e dois mil trezentos e vinte e quatro 
reais e quinze centavos).  4) Aportes dos Segurados:  

 

 

 

SERVIDOR PATRONAL SERVIDOR PATRONAL

05/04/2016 05/04/2016 06/04/2016 06/04/2016

1.341.076,55R$                1.597.100,25R$                900.579,39R$                    1.072.508,18R$                

30/03/2016 30/03/2016

49.456,89R$                       58.541,39                             -                                              -                                              

30/03/2016

12.719,98R$                       -                                              -                                              -                                              

31/03/2016

22.535,35R$                       -                                              -                                              -                                              

CAMARA 107.998,28

INATIVOS CAMARA 12.719,98

INATIVOS  PMG 22.535,35

REPASSES 

TOTAL

ENTE

FINANCEIRO PREVIDENCIARIO

PMG 4.911.264,37
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5) Aplicação do aporte: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil 
Disponibilidade RF da   Caixa   Econômica   Federal, no valor de R$ 5.260.795,57 (cinco 
milhões duzentos e sessenta mil setecentos e noventa e cinco mil e cinquenta e sete centavos) até 
a data desta reunião, quando foi definido que esse valor deveria ser resgatado e aplicado 
diversificada mente dentro da Política de Investimentos do Guarujá Previdência. 6) Reaplicações: 
Após analisar o desempenho dos fundos junto ao site “compara fundos” decidimos resgatar o 
fundo IMA B5+ do Banco Itaú na sua totalidade e aplicação no Fundo Alocação Dinâmica; 
Resgatar do Fundo IMA GERAL o valor R$ 10.700.000,00 e aplicar no Fundo IMA B5.  7) 
Aplicações: Dentro da Política de Investimentos, analisando o desempenho dos fundos junto ao 
site “compara fundos” e acatando algumas sugestões da empresa Credito e Mercado que continua 
a mesma no sentido de a longo prazo, identificamos uma melhora nas condições macroeconômicas 
e reposicionamos a estratégia para investimentos nos vértices mais longos de 40% para 60% (no 
máximo 10% em ima –B 5+ ou IDKA 15 ou 20, o restante no IMA-B e IMA-Geral). O 
reposicionamento deverá ser gradativo, visando formar um preço médio para a carteira. Os demais 
recursos devem ser direcionados para os vértices mais curtos, para ativos indexados ao CDI, IRF-
M 1 ou IMA-B5. Na renda variável, mantemos nossa recomendação de uma exposição reduzida. 
E pesquisas comparativas de rentabilidade entre os fundos, os valores deverão ser aplicados com 
seguinte direcionamento:--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07/04/2016 07/04/2016

39.913,13R$                       -R$                                        26.966,21R$                       -R$                                        

15/03/2016 15/03/2016

-R$                                        41.038,18R$                       28.110,28R$                       

16/03/2016 16/03/2016

-R$                                        36.629,59R$                       25.687,83R$                       

11/03/2016

428,18R$                               -R$                                        -R$                                        -R$                                        

07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016 07/04/2016

1.114,92R$                          2.310,21R$                          2.751,28R$                          1.327,78R$                          

GUARUJÁ PREVIDENCIA 7.504,19

BENEFICIOS FEV 62.317,42

BENEFICIOS 66.879,34

BENEFICIOS JAN 69.148,46

BENEFICIO FL SUPLEMENTAR 

FEV
428,18
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Nada mais a declarar eu, Aline Borges de Carvalho encerro esta ata. 
 

 

 

          Célia Rodrigues Ribeiro                          Nelson de Souza            

          Diretora Presidente                          Responsável Técnico 

 

 

  

      Lucielma Ferreira Feitosa                      Aline Borges de Carvalho 

  Gerente de Planejamento, Orçamento                  Gerente Administrativo 

     Contabilidade e Finanças 

           (FÉRIAS) 

 

 

 

    Antônio Eduardo Teodoro da Silva 

       Gerente de Previdência 

Aplicar no Fundo CEF IMA B5 1.000.000,00R$                     

Aplicar no Fundo Alocação Dinamica Itaú 1.000.000,00R$                     

Aplicar no Fundo Geração Futuro Seleção Fia 440.000,00R$                        

Aplicar no Fundo BTG Absoluto 440.000,00R$                        

Aplicar no Fundo Brasil Disponibilidade CEF 2.380.795,57R$                     

TOTAL 5.260.795,57R$                     


