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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Data: 10/08/2016

Membros:  Responsável Técnico, Nelson de Souza,   Diretora Presidente do Guarujá Previdên-
cia, 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, Economista Previdenciário – Roberto Pinto Peres.

 Às quatorze horas do dia dez de agosto 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,  as
últimas semanas contaram com a divulgação de dados de atividade melhores do que o esperado
pelo  mercado,  que  refletem em larga  medida  o  efeito  das  medidas  de  estímulo  que  foram
anunciadas ao longo dos últimos trimestres.  A nosso ver,  as notícias  recentes  não mudam o
cenário de desaceleração gradual da atividade chinesa. Na Zona do Euro, as atenções seguiram
centradas no Reino Unido (RU) e no sue processo de desvinculação da União Europeia. Ao que
tudo indica, o impacto negativo deste evento deverá ser sentido de forma mais intensa no próprio
Reino Unido, o que se refletiu em revisões negativas para a atividade nas projeções do Banco
Central da Inglaterra. Nos Estados Unidos, os integrantes do Comitê de Política Monetária do
Banco Central (FOMC) admitiram em seu comunicado oficial  que os riscos para a atividade
doméstica  se  reduziram.  Levando  em  consideração  as  informações  mais  recentes,  nossas
projeções para a taxa de juros definida pelo Banco Central  (Federal Reserve) contemplam o
anúncio de uma alta de 0,25% nesse ano. De uma forma geral, iniciamos o mês de agosto de
posse de dados que mostram uma melhora  da confiança  de empresários  e  consumidores  no
Brasil,  sugerindo que o pior  momento  do atual  ciclo está  sendo gradualmente  superado.  No
entanto, os dados reais da economia brasileira indicam que ainda há um longo caminho a ser
percorrido para vislumbrarmos uma recuperação consistente da atividade. Em respeito à inflação,
mesmo  levando  em consideração  a  existência  de  alguns  choques  de  oferta  no  curto  prazo,
seguimos confiantes com a tese de desaceleração gradual e consistente da inflação. Em nosso
cenário base, trabalhamos com expansões do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de
pouco mais de 7,0% em 2016, e cerca de 5,0% em 2017. Ainda que tal dinâmica que não mostre
a desejada convergência  para o centro da meta no próximo ano, seguimos  confortáveis  com
nossa projeção de redução da taxa de juros em 2016. Tudo considerado, mantemos em nosso
cenário base uma trajetória que contempla um ciclo total cortes de 475 pontos base (pb) na taxa
básica de juros brasileira, com a Selic encerrando este ano em 13,25%, e o próximo ano em
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9,50%.  3) Rentabilidade:  a   rentabilidade   do   mês   julho/16 foi   de  R$ 5.626.880,62 (cinco
milhões 
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seiscentos e vinte e seis mil oitocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos). 4) Aportes dos
Segurados:

5) Aplicação do aporte: os repasses acima, foram aplicados automaticamente no Fundo Brasil
Disponibilidade RF da   Caixa   Econômica   Federal,  no valor de  R$ 5.813.687,40  (cinco
milhões oitocentos e treze mil seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)  até a data
desta reunião, quando foi definido que esse valor deveria ser resgatado e aplicado diversificada
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mente dentro da Política de Investimentos do Guarujá Previdência. 6) Taxa de Administração e
Folha de Pagamento de Benefícios:  o valor de  R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil
reais) referente a taxa   de  administração e o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para
pagamentos dos 
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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:

Aplicar no Fundo Itau Alocação Dinamica  R$                            3.000.000,00 

Aplicar no Fundo BTG IMA B 5+  R$                            1.000.000,00 

Aplicar no Fundo BTG Absoluto  R$                               500.000,00 

Aplicar no Fundo Brasil Disponibilidade CEF  R$                                 53.687,40 

Folha de Pagamento  R$                               800.000,00 

Taxa de Administração  R$                               460.000,00 

TOTAL  R$                            5.813.687,40 

Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosa encerro esta ata.

          Célia Rodrigues Ribeiro                                                        Nelson de Souza           

          Diretora Presidente                                                           Responsável Técnico
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         Lucielma Ferreira Feitosa                                              Aline Borges de Carvalho

  Gerente de Planejamento, Orçamento                                   Gerente Administrativo

       Contabilidade e Finanças

    Antônio Eduardo Teodoro da Silva

       Gerente de Previdência
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