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Aos 29  dias do mês de novembro   do ano de dois mil e dezenove  (29/11/2019), 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, lendo os pontos principais do  Relatório que contém uma análise do 
enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução 
CMN 4.695/2018, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o 
comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira 
de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta e   
Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado , segue uma análise do desempenho da 
Carteira de Investimento do PREVIJUNO, e análise do Cenário econômico: assim destacou a 
presidente. SEGMENTO VALOR APLICADO(em R$) Banco do Brasil 152.542.502,73 55,2% Caixa 
Econômica Federal 104.050.089,81 37,6% BNB ‐ Nordeste 13.838.968,52 5,0% Planner CTVM 6 
.007.960,93 2,2%TOTAL 276.439.521,99 100,0%. A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO , 
apresenta‐se com uma rentabilidade acumulada de 10,00% a.a., enquanto o indicador de 
desempenho do mercado (CDI),obteve um rendimento acumulado de 5,56% a.a., ou seja, uma 
carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 180,02% sobre o índice de referência 
do mercado.Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 10,00% a.a., a Meta 
Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,76%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou 
uma rentabilidade de 114,14% sobre a Meta Atuarial. Na reunião do dia 30 de outubro de 2019, 
o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic de 5,50% a.a. para 5,00% a.a.. A decisão foi unânime e o 
COPOM entende que a estagnação do atual cenário econômico e a prospecção de uma inflação 
cada vez menor, permite um afrouxamento da condução da política monetária. A previsão do 
Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2018, projetava a taxa de juros 
finalizando 2019 em 6,50% . sobre o Cenario  atensão comercial entre China x EUA deu uma 
trégua, após a reunião ocorrida entre as duas potências em Washington, em meados de outubro. 
Destaque para a ligeira recuperação econômica da Zona do Euro, região que mais sofreu com a 
desaceleração global da indústria, principalmente a Alemanha, país referência na Zona do Euro e 
cuja economia é concentrada em exportações (bens de capital), que sofrem mais em momentos 
de instabilidade. Ainda é cedo para afirmar uma possível aceleração econômica global, enquanto 
as incertezas sobre a guerra comercial permanecem. Com relação a Política Monetária, o FED 
(Banco Central americano) deve manter a taxa de juros estável na sua reunião de dezembro. 
Dificilmente o FED irá elevar a taxa de juros, tendo em vista o controle da inflação e a expectativa 
de crescimento econômico nos EUA. BRASIL: Novembro foi um mês conturbado para o mercado 
brasileiro. Tivemos o maior leilão de petróleo da história, mas com os valores leiloados bem 
abaixo do esperado pelo governo. Tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 
(Previdência) e o governo anunciando uma série de medidas, visando impulsionar a aceleração 
da economia como o Plano mais Brasil, a Lei sobre as privatizações e projetos de Reforma 
Administrativa e Tributária. O anúncio dessas medidas não fora suficiente para conter a forte alta 
do dólar e a forte desvalorização dos índices de Renda Fixa, principalmente os de Longo Prazo 
(IMA ‐ B, IMA ‐ B 5). Outro fator preponderante para a derrubada dos índices IMAs é a alta do 
Dólar. A divulgação dos dados da conta corrente em outubro, abaixo do esperado, pressionara o 
dólar para cima, a partir do dia 14/11(outro impacto sobre os IMAs), obrigando o Banco Central 
intervir no mercado, realizando leilões de vendas de dólar. O presidente do Bacen também 
destacou a possibilidade de novas intervenções, caso a taxa de câmbio siga pressionada. Nossa 
recomendação para aplicação (aportes) de recursos oriundos de repasses previdenciários ou 



 

qualquer outra receita disponível é que sejam aplicados em 40% índice moderado para arrojado 
e/ou arrojado (IRF ‐ M e/ou IMA ‐ B), 60% índices moderados (IMA ‐ B 5 e/ou IDKA 2, são 
orientações para que possamos atingir a meta. Vamos iniciar os estudos e análises do cenário 
econômico para o relatório da política de investimentos de 2020, em conjunto com a assessoria 
de investimentos, pois o ano de 2020, Pela falta de conhecimento geral sobre o funcionamento 
do mercado financeiro, os Regimes Próprios passaram a ser mais cautelosos na hora de elaborar 
suas Políticas de Investimento, no tocante ao risco de mercado oferecido pelos investimentos. 
Por isso, a projeção da Taxa Selic se torna importante para a definição das estratégias de 
investimentos do exercício de 2020.A composição da carteira de investimentos buscará 
rentabilidades utilizando‐se como referência (benchmark), indicadores para Fundos de Renda 
Fixa como o CDI, os subíndices IMA e para Fundos de Renda Variável, indicadores como 
IBOVESPA, IBrX e IBrX‐50 econforme orientação dos especialistas.  
. Evanie Caldas, digitei a presente Ata, para aprovação e sendo aprovada por unanimidade, agora 
seráassinada:*******************************************************************
******************************************************************************
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