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ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

 

Data: 13/03/2017 - Membros: 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 – Laydianne Alves da Silva Rosa – Analista Previdenciário 
Economista.  Às nove horas do dia treze de março de dois mil e dezessete reuniram-se 
os membros do comitê abaixo-assinados 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: Em relação à economia internacional, na zona do Euro, a agência Eurostat 
confirmou a sua estimativa anterior, de que o PIB dos 19 países da região no último 
trimestre de 2016 cresceu 0,4% sobre o trimestre anterior e 1,7% na comparação anual. 
O consumo das famílias e a recuperação dos investimentos garantiram o resultado. 
Também na semana anterior, o Banco Central Europeu – BCE, em reunião ordinária 
deixou inalterada a sua política monetária, como era esperado, apesar da inflação de 
fevereiro ter atingido a marca anualizada de 2%. Além de ter mantido novamente a taxa 
para depósito dos bancos em -0,4% e a taxa básica em 0%, o BCE confirmou que 
continuará comprando títulos de dívida da região até o valor de 80 bilhões de euros até 
o final de março e de 60 bilhões de euros de abril, até o final do ano. Nos EUA, foi 
divulgada a criação de vagas de trabalho não rural em fevereiro, que atingiu a marca de 
235 mil novos postos, quando a expectativa era de 200 mil. Foi também revisado o 
número de janeiro de 227 mil novos empregos, para 238 mil. Já a taxa de desemprego, 
que era de 4,8% em janeiro, recuou para 4,7% em fevereiro. No mercado acionário 
internacional, o Dax, índice da bolsa alemã, caiu 0,53% e o FTSE-100, da bolsa inglesa, 
0,42%. Já o índice S&P 500, da bolsa norte-americana, recuou 0,44% e o Nikkey 225, 
da bolsa japonesa subiu 0,70% na semana. Em relação à economia brasileira, dos 
indicadores parciais de inflação, o IPC-Fipe registrou queda de 0,09% na primeira 
quadrissemana de março, depois de fechar fevereiro com deflação de 0,08%. O IPC-S, 
por seu turno, acelerou de 0,31% em fevereiro, para 0,34% na primeira quadrissemana 
de março. Já o IPCA surpreendeu ao desacelerar de 0,38% em janeiro, para 0,33% em 
fevereiro, a menor taxa para o mês desde o ano 2000, graças às quedas nos preços dos 
alimentos. No ano acumulou alta de 0,71% e em doze meses de 4,76%, bem próximo 
do centro da meta perseguida pelo Banco Central. Em relação à atividade econômica, o 
IBGE divulgou que o PIB do país em 2016 recuou 3,6%, depois de encolher 3,8% em 
2015. O setor agropecuário caiu 6,6%, o industrial 3,8% e o de serviços 2,7%. Foi 
também divulgada a queda da produção industrial de 0,1% em janeiro, em relação à  
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dezembro e alta de 1,4% frente ao mesmo mês do ano anterior. Na última semana, o 
Ibovespa recuou 3,16%, com o noticiário político e internacional, mas ainda acumula uma 
alta de 7,38% em 2017. Já o dólar, subiu 0,83% na semana, mas acumula queda de 
2,97% neste ano. Por sua vez, o IMB-B Total, apresentou avanço de 0,26% na semana 
e acumula uma alta de 6,25% no ano. No Relatório Focus publicado na última segunda-
feira, a média dos economistas que militam no mercado financeiro estimou que o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subirá 4,19% em 2017, frente a 
expectativa de 4,36% na semana anterior. Cabe destacar, que a estimativa de inflação 
ainda continua se distanciando do centro da meta perseguida pelo Banco Central, que é 
de 4,50%. Para 2018 a expectativa é que suba 4,50%, também como na semana 
anterior. Para a taxa Selic, o boletim informou que para o fim de 2017, a média das 
expectativas situou-se em 9% frente a 9,25% na semana anterior.  Para o final de 2018 
a estimativa é de que esteja em 8,75%, diante dos 9,00% na semana anterior. Já para o 
desempenho da economia previsto para este ano, o mercado estima a evolução do PIB 
em 0,48%, sendo que na semana anterior era de 0,49% e para 2018 um avanço de 
2,40%, sendo que na semana anterior era de 2,39%. Para a taxa de câmbio, o relatório 
mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,30, no fim de 2017, como 
na pesquisa anterior e para o final do próximo ano em R$ 3,40, também como na última 
apuração. Para o Investimento Estrangeiro Direto, as expectativas são de um ingresso 
de US$ 72 bilhões em 2017 e US$ 72 bilhões em 2018. 

 

Na agenda internacional desta semana está prevista a divulgação, na zona do euro, da 
produção industrial em janeiro e da inflação do consumidor em fevereiro. Nos EUA, serão 
divulgadas a inflação do consumidor, a produção industrial e as vendas no varejo em 
fevereiro, a confiança dos consumidores em março, além da reunião do FED que delibe-
rará sobre as taxas de juros, na próxima quarta-feira. No Brasil, serão divulgados os 
indicadores semanais de inflação. Do lado da economia internacional, o evento a ser 
acompanhado   é   a   reunião do FED na quarta-feira onde possivelmente ocorrerá novo  
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aumento da taxa básica de juros, principalmente após os dados do mercado de trabalho 
que permanece bastante robusto. No Brasil, em uma semana de poucos indicadores, o 
foco maior também estará na reunião do BC americano. 3) Rentabilidade:  a   rentabili-
dade   do   mês   fevereiro/17 foi   de   R$ 7.127.390,69 (sete milhões cento e vinte e sete 
mil trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos). Segue abaixo quadro da 
rentabilidade acumulada do ano: 

 

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 total de R$ 
5.812.249,19 (cinco milhões oitocentos e doze mil duzentos e quarenta e nove reais e 
dezenove centavos) até a data desta reunião, quando foi definido que esse valor deveria 
ser   resgatado    e    aplicado diversificadamente dentro da Política de Investimentos do  

MÊS SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL RETORNO ($) RETORNO (%) META (%) GAP (%)

JANEIRO 261.108.868,73 276.910.602,65 4.987.378,05 1,83% 0,93% 196,76%

FEVEREIRO 276.910.602,65 288.966.546,61 7.127.390,69 2,53% 0,66% 384,29%

12.114.768,74 4,41% 1,60% 276,22%ACUMULADO DO ANO

SERVIDOR PATRONAL SERVIDOR PATRONAL

08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017

1.528.721,01R$      1.820.567,74R$      1.046.129,22R$      1.245.844,80R$      

24/02/2017

25.852,38R$          

06/03/2017 06/03/2017

51.388,21R$          61.198,68              

06/03/2017

13.505,45R$          

10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017 10/03/2017

1.269,84R$            1.512,27R$            7.441,93R$            8.862,66R$            

PMG - JAN 5.641.262,77

REPASSES 

TOTAL

ENTE

FINANCEIRO PREVIDENCIARIO

INATIVOS LEI 1212 - 

FEV
25.852,38

CAMARA  JAN 112.586,89

INATIVOS CAMARA  

JAN
13.505,45

GUARUJÁ 

PREVIDENCIA JAN
19.086,70
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Guarujá Previdência.  6) Pagamento de Juros: no mês de março houve pagamento de 
juros semestrais de Fundos vinculados a Títulos do Tesouro totalizando o montante de 
R$ 1.903.032,36 (hum milhão novecentos e três mil trinta e dois reais e trinta e seis 
centavos) 7) Taxa de Administração e Folha de Pagamento de Benefícios: o valor de 
R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais) referente a taxa   de administração e 
o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para pagamentos dos benefícios, e 
inativos. 8) 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: Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e 
respeitados os limites das políticas de investimento é oportuna a avaliação de aplicações 
em produtos que envolvam a exposição ao risco de crédito (FIDC e FI Crédito Privado, 
por exemplo), em detrimento das alocações em vértices mais longos. A atual escassez 
de crédito para a produção e o consumo tem gerado prêmios de risco, que possibilitam 
uma remuneração que supera as metas atuariais. A nova tabela abaixo passa a melhor 
ilustrar a alocação sugerida dos recursos, em função da qualificação do RPPS investidor. 
Quanto à renda variável, recomendamos uma exposição de no máximo 25%, já incluídas 
as alocações em fundos multimercado (5%), em fundos de participações – FIP (5%) e 
em fundos imobiliários FII (5%). Por fim, cabe lembrarmos que as aplicações em renda 
fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio 
e o longo prazo, conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. Já as 
realizadas em renda variável, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno 
devem ser direcionadas efetivamente para o longo prazo. Decidimos aplicar em novos 
fundos de Renda Variável e após analises decidimos pelos Fundos da Western e BPN 
Paribas. E após pesquisas comparativas de rentabilidade entre os fundos, os valores 
deverão ser aplicados com seguinte direcionamento:  

 

FOLHA PAGAMENTO DE BENEFICIOS R$                             800.000,00 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  R$                             522.000,00  

IMA B 5+ ITAÚ  R$                             237.388,15  

IMA B 5+ BRADESCO  R$                             237.388,15  

IMA B BB  R$                             356.082,23  

IMA B BRADESCO  R$                             356.082,23  

IMA B ITAU  R$                             356.082,23  

IMA B GF  R$                             356.082,23  

IMA B 5 SANTANDER  R$                             118.694,08  

IRFM CEF  R$                             712.164,45  
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IDKA 2 CEF  R$                             118.694,08  

DI CEF  R$                             357.683,00  

AÇÕES PIPE - BANCO DO BRASIL  R$                             395.963,43  

BTG - DIVIDENDO  R$                             395.488,66  

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA  R$                             395.488,66  

WESTERN  MASTER VALUATION  R$                           1.000.000,00  

BNP PARIBAS ACTION FIC FIA  R$                           1.000.000,00  

TOTAL  R$                           7.715.281,55  

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 


