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Aos 03  dias do mês de marco  de 2020   do ano de dois mil e vinte  (03/03/2020), às 16:00H na 1 
Sala 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 Carteira de 10 
Investimentos do PREVIJUNO , apresenta‐se com uma rentabilidade acumulada de 0,40% a.a., 11 
enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI),obteve um rendimento acumulado de 12 
0,38% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 105,72% sobre 13 
o índice de referência do mercado. Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 0,40% 14 
a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 0,69%, ou seja, até o momento, a carteira 15 
alcançou uma rentabilidade de 58,52% sobre a Meta Atuarial. Na reunião do dia 05 de fevereiro de 16 
2020, o COPOM decidiu reduzir a Taxa Selic de 4,50% a.a. para 4,25% a.a.. A decisão foi unânime 17 
e o COPOM recomenda cautela na condução da política monetária, sendo vista como adequada a 18 
interrupção do processo de flexibilização monetária (Redução da Taxa de juros). Para adoção desta 19 
decisão, o COPOM, tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No 20 
mercado interno, o COPOM analisou o atual cenário de inflação controlada, do elevado nível de 21 
ociosidade da economia, da baixa produção industrial no país e os efeitos que poderão advir dos 22 
estímulos monetários com as constantes reduções da Taxa de Juros em período recente. Em 23 
relação ao cenário internacional, o COPOM mensurou que, apesar do aumento de incerteza no 24 
período recente em relação ao cenário externo, as políticas monetárias das principais economias 25 
tem sido estimulativa, favorecendo economias emergentes como é o caso do Brasil. A principal 26 
mensagem de ponderação que traz a reunião do dia 05/02/2020, é assinalar ao mercado que, 27 
dependendo dos rumos que a economia brasileira tomar ao longo do ano, será cessada novas 28 
reduções da Taxa de Juros, sendo a redução atual, a última em período recente. A previsão do 29 
Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2019, projeta a taxa de juros 30 
finalizando 2020 em 4,25%. Referente a janeiro destacamos SEGMENTO VALOR APLICADO  31 
Banco do Brasil 154.405.840,86 54,5%  Caixa Econômica Federal 108.844.157,83 38,4% BNB ‐ 32 
Nordeste 13.941.110,68 4,9%  e Planner CTVM 6 .051.354,88 2,1% Totalizando  283.242.464,25 33 
100,0%. O mês de janeiro se iniciou com incertezas em relação ao ambiente externo. A 34 
desaceleração da economia mundial é o tema principal em discussão. O quadro favorável que se 35 
desenhava no início do ano, decorrente da flexibilização monetária com os cortes de juros pelo FED 36 
(Banco Central Americano), da trégua na guerra comercial entre EUA e China e a negociação da 37 
saída do Reino Unido da Zona do Euro (Brexit) de forma organizada e gradual, foi interrompido após 38 
a divulgação do surto do coronavírus que se iniciou na China, levando a uma piora na balança de 39 
riscos global. O impacto mundial em decorrência do surto segue incerto até que se verifique a 40 
extensão da epidemia. Janeiro apresentou um cenário volátil no mercado brasileiro. O primeiro mês 41 
do ano se iniciou com um cenário estável, com perspectivas de crescimento do PIB nacional, 42 
controle da inflação e continuação da implementação das reformas fiscais, iniciadas em 2019. 43 
Porém, o efeito causado pelo coronavírus, foi sentindo no mercado financeiro brasileiro, 44 
pressionando o câmbio (elevando o DÓLAR) e ocasionando a desvalorização do IBOVESPA. A 45 
epidemia trouxe insegurança para os investidores em relação a perspectiva de uma potencial 46 
redução do PIB global e incertezas em relação ao maior parceiro comercial do Brasil, a China. Com 47 
relação a atividade econômica, houve queda no comércio varejista em novembro e na produção 48 
industrial no último bimestre de 2019, contrastando com o mercado de crédito que continua 49 
crescendo em ritmo forte. Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 50 
21/02/2020, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 3,20% e a Meta Atuarial 51 
aproximadamente em 9,52%.Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição 52 
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permanecer nos mesmosíndices, conforme demonstra a página 13, a carteira deverá rentabilizar 53 
entre 5,42% a 6,62% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. 54 
Após analise e aprovação, os membros do comitê assinam, publicam e arquivam esta ata. 55 
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