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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Data: 12/05/2016 

 

 

Participantes: Responsável Técnico, Nelson de Souza – Diretora Presidente do 
Guarujá Previdência, Célia Rodrigues Ribeiro - Gerente Administrativo, Aline 
Borges de Carvalho – Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e 
Finanças, Lucielma Ferreira Feitosa - Gerente de Previdência, Antônio Eduardo 
Teodoro da Silva. Convidados: Assessor Estratégico Guarujá Previdência, Mario 
Câmera 
 
Às nove horas do dia doze de maio 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, a safra de dados 
divulgada ao longo recentemente mostrou-se mais positiva do que o antecipado pelo mercado, 
especialmente no que tange à atividade. Diante deste cenário, revisamos nossa projeção de 
crescimento deste ano de 6,2% para 6,4%. Todavia, cabe ressaltar que essa dinâmica de curto prazo 
mais benigna poderá levar a um aprofundamento dos desequilíbrios estruturais da economia 
chinesa. Na Zona do Euro, o cenário econômico pouco se alterou ao longo das últimas semanas. 
Levando em conta o conjunto de informações disponível até este momento, mantemos a avaliação 
de que a inflação seguirá em níveis baixos no horizonte relevante, e esperamos que o crescimento 
econômico do bloco em 2016 seja moderado. Nos Estados Unidos, o mês foi marcado pela 
divulgação de indicadores que nos permitem dizer que a atividade econômica foi fraca no primeiro 
trimestre de 2016. Apesar desta redução do ritmo de crescimento norte-americano, continuamos a 
trabalhar com duas altas da taxa de juros ao longo de 2016, em um ciclo semelhante ao que o 
sugerido pelas projeções do Banco Central divulgadas em março. Diante de uma conjuntura que 
combina um ainda elevado nível de incerteza em respeito à condução das políticas econômicas e 
uma forte contração da atividade, o cenário para a economia brasileira manteve-se praticamente 
inalterado ao longo das últimas semanas. De fato, os indicadores macroeconômicos seguem 
revelando uma trajetória de franca deterioração da situação fiscal, que deverá levar a resultados 
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deficitários tanto em 2016 quanto em 2017. Caso as projeções se provem acertadas, a dívida bruta 
do setor público deverá aumentar cerca de 10 pontos percentuais entre os níveis vistos 
recentemente e o final de 2017. Um fator que torna a situação fiscal ainda mais delicada é a 
contração da atividade, que deverá ser tão contundente neste ano quanto o foi em 2015. Esperamos 
uma contração real do PIB de 3,8% em 2016, a ser seguida de uma expansão marginal de 0,2% 
em 2017. Tal dinâmica deverá contribuir para a desaceleração inflacionária, conforme já tem sido 
visto no principal índice de inflação do Brasil, o IPCA. Em nosso cenário base estão contempladas 
expansões deste indicador de 6,9% e 5,3%, para 2016 e 2017, respectivamente.  Diante deste 
cenário, seguimos favorecendo a tese de que o próximo movimento da taxa de juros será de queda, 
quando será iniciado um ciclo de afrouxamento monetário agressivo. Em nosso entendimento, o 
primeiro corte da taxa de juros deverá ser realizado entre meados deste ano e o final do próximo, 
de forma que a taxa Selic encerre este ano em 13,0%, e o próximo em 9,5%. 3) Rentabilidade:  
a rentabilidade do mês abril/16 foi de R$ 5.431.676,69 (cinco milhões quatrocentos e trinta e um 
mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos).  4) Aportes dos Segurados:  

 

SERVIDOR PATRONAL SERVIDOR PATRONAL

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

1.505.910,13R$            1.793.402,07R$            1.019.287,47R$            1.213.878,71R$            

06/05/2016 06/05/2016

50.943,49R$                    61.026,33                          -                                          -                                          

04/05/2016 04/05/2016

8.772,87R$                       10.447,69                          -                                          -                                          

06/05/2016 06/05/2016

3.076,03R$                       3.663,27                             -                                          -                                          

06/05/2016

13.930,14R$                    -                                          -                                          -                                          

PMG 5.532.478,38

CAMARA  FÉRIAS JAN E FEV 19.220,56

REPASSES 

TOTAL

ENTE

FINANCEIRO PREVIDENCIARIO

CAMARA 111.969,82

INATIVOS CAMARA 13.930,14

CAMARA FÉRIAS ABR 6.739,30
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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$ 5.840.317,26 (cinco 
milhões oitocentos e quarenta mil trezentos e dezessete reais e vinte e seis 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) Taxa de Administração e 
Folha de Pagamento de Benefícios: o valor de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) 
referente a taxa de administração e o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para 
pagamentos dos benefícios, e inativos. 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, IDKA 2 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: 

 

06/05/2016 06/05/2016

41.921,78R$                    -R$                                    28.499,10R$                    -R$                                    

18/04/2016 18/04/2016

-R$                                    45.698,72R$                    -R$                                    30.180,36R$                    

18/04/2016

-R$                                    -R$                                    -R$                                    509,93R$                           

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

1.315,29R$                       1.566,40R$                       2.869,78R$                       3.417,70R$                       

GUARUJÁ PREVIDENCIA 9.169,17

BENEFICIOS 70.420,88

BENEFICIOS MARÇO 75.879,08

BENEFICIOS FEV COMPLEM 509,93

Aplicar no Fundo CEF IDKA 2 1.610.000,00R$                     

Aplicar no Fundo Santander IMA B 5 1.610.000,00R$                     

Aplicar no Fundo Geração Futuro Ibopespa Programado 500.000,00R$                        

Aplicar no Fundo BTG Absoluto 500.000,00R$                        
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Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosa 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 

            

 

 

    Antônio Eduardo Teodoro da Silva 

       Gerente de Previdência 

Aplicar no Fundo Brasil Disponibilidade CEF 317,26R$                               

Folha de Pagamento 700.000,00R$                        

Taxa de Administração 920.000,00R$                        

TOTAL 5.840.317,26R$                     


