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Aos 31 dias do mês de janeiro de 2020   do ano de dois mil e vinte (31/01/2020), às 16:00H na Sala 1 
de Reuniões do PREVIJUNO, à Rua do Cruzeiro, 163/167- Centro de Juazeiro do Norte-ce, 2 
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos.  Com quórum a reunião teve seus trabalhos 3 
instalados, lendo os pontos principais do  Relatório que contém uma análise do enquadramento de 4 
suas aplicações frente á Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN 4.695/2018, 5 
um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento 6 
mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento 7 
quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta e   Atendendo o Art. 3, III, da 8 
Portaria MPS 519, detalhado , segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do 9 
PREVIJUNO, e análise do Cenário econômico: assim destacou a presidente A.rentabilidade da 10 
carteira A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO , apresenta‐se com uma rentabilidade 11 
acumulada de 11,00% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI),obteve um 12 
rendimento acumulado de 5,95% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma 13 
rentabilidade de 185,07% sobre o índice de referência do mercado. meta atuarial - Enquanto a 14 
rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 11,00% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo 15 
período é de 10,54%, ou seja, até o momento, a carteira alcançouuma rentabilidade de 104,38% 16 
sobre a Meta Atuarial. No mês de dezembro os subíndices IMA's apresentaram desvalorização a 17 

partir da segunda semana do mês, recuperando ao longo do mês e finalizando com rentabilidade 18 

positiva. Somente o IMA ‐ B 5+, chegou a rentabilizar ‐0,31% no início do mês, mas ganhando força 19 

e finalizando o mês com valorização de 2,60%.  O mês de dezembro trouxe duas excelentes notícias no 20 
âmbito Internacional. A trégua na guerra comercial entre Estados Unidos e China e a negociação da saída do 21 
Reino Unido da Zona do Euro (Brexit) de forma organizada e gradual. Com relação aos acordos comerciais 22 
entre Estados Unidos e China, os dois países anunciaram a revisão de algumas sanções, onde a China irá 23 
comprar um maior montante de produtos agrícolas norte‐americanos, enquanto os Estados Unidos não irá 24 
executar o aumento das tarifas sobre produtos chineses. Com relação ao Brexit, as eleições realizadas no 25 
Reino Unido, em 12 de dezembro, favoreceram o primeiro-ministro Britânico Boris Johnson, que passou a 26 
ter ampla maioria no parlamento. Com isso, o primeiro‐ministro terá mais facilidade em executar seu plano, 27 
que prevê uma saída da União Européia de forma mais organizada e gradual, amenizando os efeitos 28 
negativos do Brexit. Aliado a isso, temos indicadores econômicos relevantes das primcipais economias 29 
mundiais. Na China, os dados de atividade econômica surpreenderam, assim como a produção industrial que 30 
acelerou no mês de dezembro. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego segue em queda, oscilando 31 
próximo das mínimas históricas. BRASIL: Dezembro aparenta ser o mês da consolidação da recuperação da 32 
economia brasileira. O PIB do 3º Trim/2019 apresentou alta de 0,6%, acima do esperado e acima do 33 
registrado no Trimestre anterior. Os indicadores econômicos creditam esse fato a um aumento do consumo 34 
das famílias e dos investimentos privados, mais expecificiamente na Construção Civil. Aliado a isso, temos 35 
indicadores que apresentam uma maior criação de empregos e uma elevação mais consistente do mercado 36 
de crédito. E por fim, o índice de confiança do consumidor, que vinha estagnado nos ultimos meses, 37 
apresentou uma elevação considerável no mês de dezembro. A inflação que vinha sendo controlada, 38 
apresentou "estouro" nos úlimos meses do ano. Esse fato pode ser observado pela elevação do preço das 39 
carnes, que já começam a dar sinais de desaquecimento, não comprometendo as previsões de inflação para 40 
2020 e 2021. Nossa recomendação para aplicação (aportes) de recursos oriundos de repasses previdenciários 41 

ou qualquer outra receita disponível é que sejam aplicados em 10% índice moderado para arrojado e/ou 42 

arrojado (IRF ‐ M e/ou IMA ‐ B) e  90% índices moderados (IMA ‐ B 5 e/ou IDKA 2). Sobre o total dos 43 

recursos previdenciários informamos que  Banco do Brasil 153.853.114,78 54,8%; Caixa Econômica 44 

Federal 106.827.147,93 38,1%;  BNB ‐ Nordeste 13.893.357,30 5,0% ;Planner CTVM 6 .022.011,53 45 

2,1% , totalizando 280.595.631,54 correspondendo a  100,0%. Após  análise detalhada do Relatório 46 

Anual, destacamos que para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias 47 

de Benefício, observou‐se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínina de 10,54% a.a., 48 

referente à Meta Atuarial em 2019 cujo objetivo foi alcançado. Conforme descrito no item “6.3 do 49 
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Relatorio analisado,  observou‐se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 50 

10,98% a.a., contra 5,95% a.a. do Índice CDI. Em valores monetários, a carteira de investimentos 51 

conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2019, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de 52 

R$ 27.570.360,68, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas 53 

Previdenciárias rentabilizassem no 54 

mínimo, R$ 26.702.746,12, referente a Meta Atuarial.               Portanto, houve um ganho nominal 55 

das Reservas Previdenciárias em 0,43%.  CONCLUSÃO 116 Esse ganho nominal de R$ 867.614,56, 56 

tende a suavizar o aumento do Déficit Atuarial, sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, 57 

já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS e esse 58 

ganho nominal sobre a Meta Atuarial, 59 

representa um ganho extra que não é considerado na Reavaliação Atuarial. Repassadas todas as 60 

informações necessárias, este comitê faz a analise e aprova os Relatorios 61 

técnicos.*************************************************************************62 
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