
ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019 

 

Aos 25  dias do mês de junho  do ano de dois mil e dezenove  (25/06/2019), às 16:00H na Sala de 
Reuniões do PREVIJUNO, à Rua do Cruzeiro, 163/167- Centro de Juazeiro do Norte-ce, reuniram-se 
os membros do Comitê de Investimentos .  Com quórum a reunião teve seus trabalhos instalados 
e   iniciou prestando contas referente a maio de 2019:Banco do Brasil 146.583.982,70 55,5% Caixa 
Econômica Federal 98.301.611,60 37,2% BNB ‐ Nordeste 13.469.946,30 5,1% Planner CTVM 5 
.970.299,02 2,3%  TOTAL 264.325.839,62 100,0% , dando continuidade  A Carteira de 
Investimentos do PREVIJUNO , apresenta‐se com uma rentabilidade acumulada de 4,98% a.a., 
enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 
2,59% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 192,69% 
sobre o índice de referência do mercado. Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 
4,98% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,72%, ou seja, até o momento, a 
carteira alcançou uma rentabilidade de 105,60% sobre a Meta Atuarial. O grupo que apresentou o 
maior impacto de alta no IPCA foi o grupo de HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 
0,15%, representando praticamente o resultado do IPCA de maio, consequência da alta de preço 
na energia elétrica, o preço do gás encanado e o reajuste na taxa de água e esgoto em algumas 
regiões do Brasil. O grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, também foi responsável variação do 
IPCA, principalmente pelo aumento no preço dos remédios e perfume. O IPCA de maio/2019 
(0,13%), apresentou forte desaceleração, se compararmos com o mês anterior (abril/2019 = 
0,57%). No ano o IPCA registra acumulação de 2,22%. Foi o menor resultado para um mês de maio 
desde 2006 (0,10%). Nos últimos 12 meses, o acumulado ficou em 4,66%, abaixo dos 4,94% 
registrados dos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2018, o IPCA havia ficado em 
0,40%. ANÁLISE DE MERCADO: INTERNACIONAL: Mais uma vez, as relações comerciais dos 
Estados Unidos com outros países, voltaram a ser assunto de tensão no mercado internacional. 
Além de aumentar a tarifa deimportação de mais de U$ 200 Bilhões de produtos chineses, de 10% 
para 25%, dessa vez foi o México que sofreu imposições tarifárias pelos Estados Unidos. Essa 
decisão pode trazer efeito contrário, já que grande parte dos insumos utilizados pela industria 
americana, vem do México. Com relação a Taxa de Juros, o FED (Banco Central Americano) 
anunciou a possibilidade de uma redução dos juros, antes da previsão do próprio mercado. 
Consequentemente, os Bancos Centrais dos países Europeus deverão anunciar redução de suas 
taxas de juros, visando promover liquidez. Esse efeito deverá ser positivo para o mercado 
acionário. No Brasil, a atividade econômica permanece estagnada, diante das incertezas sobre a 
Reforma da Previdência. O PIB real do 1º Trim/2019, recuou 0,2% em relação ao trimestre 
anterior. A principal contribuição negativa veio dos investimentos. O nível elevado de caixa das 
empresas brasileiras já se encontra em patamar histórico, evidenciando que a falta de 
investimento é causada pela incerteza da aprovação da Reforma da Previdência e não pela falta de 
recursos. A desaceleração global, aliada à política fiscal e o desempenho política sobre as reformas 
estão gerando demanda negativa sobre a economia brasileira, que deverá apresentar reduções do 
PIB, até o 3º Trim/2019.Os indicadores mostram uma lenta recuperação do emprego, uma 
contração na Industria (ocasionada principalmente pela ociosidade da capacidade instalada) e sem 
perscpetiva de aumento nas importações, o que pressiona mais ainda o Banco Central, para uma 
redução da Taxa Selic, ainda em 2019, seguindo sobre a ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO: 50% índice 
moderado para arrojado (IRF ‐ M) e 50% índices moderados (IMA ‐ B 5 e/ou IDKA 2). Nossa 
recomendação para aplicação (aportes) de recursos oriundos de repasses previdenciários ou 
qualquer outra receita disponível é que sejam aplicados, conforme orientação descrita, é um 
período difícil, devido as incertezas das aprovações da reforma, vamos ter cautela e esperar um 



 

pouco a definição do cenário.Pauta aprovada. Evanie Caldas, digitei a presente Ata, para 
aprovação e sendo aprovada por unanimidade, agora será   
assinada:*************************************************************************
******************************************************************************** 


