
Prezados Participantes,

A economia mundial, até o final de 2019, vinha em ritmo moderado de crescimento, variando entre 2,4% e 

3,2%. E, o Brasil, após atravessar grande período de recessão, tinha a projeção de crescimento, para 2020, em 

torno de 2%. O quadro positivo para o país  ancorou-se nas medidas adotadas pelo novo governo em 

buscar a realização de reformas para equacionamento da dívida pública nacional e a política monetária do 

Banco Central do Brasil de redução da taxa básica de juros. Este cenário permitiu ganhos com ativos 

brasileiros, basicamente, os títulos públicos federais,  pois quando a taxa de juros de mercado diminuiu, os 

títulos se valorizaram e as ações de empresas brasileiras negociadas na Bolsa (B3), também.

As projeções, de renomados economistas e de empresas especializadas, tinham como cenário básico, ou 

seja, o mais provável de acontecer, a manutenção do crescimento econômico mundial, inclusive do Brasil. As 

incertezas giravam em torno da disputa comercial entre os EUA e a China, a saída do Reino Unido da Zona do 

Euro (Brexit) e, mais recente, os ataques do Irã às bases americanas no Iraque, as quais foram dissipadas.

No início deste  ano, começou a epidemia do Coronavírus na China que veio a se tornar em pandemia, 

decretada pela OMS (Organização Mundial de Saúde), em função do aumento do número de casos e da sua 

disseminação global. Esse evento, pandemia, não fora previsto e nem tão pouco teria sido mensurado o seu 

impacto para as economias do mundo. Outro fator que contribuiu para aumentar a volatilidade no mercado 

financeiro e de capitais foi a quebra do acordo da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo)  

que  levou a queda violenta do preço do petróleo, primeira vez em quase 50 anos da existência do cartel. 

Isso afetou todo o mercado e derrubou as bolsas mundiais. No Brasil, não foi diferente, houve uma queda 

vertiginosa da bolsa, em apenas 3 semanas do mês março.

Apesar do cenário incerto atualmente, pode-se dizer que as epidemias como SARS (Síndrome Respiratória 

Aguda Grave), em 2002/2003, a Gripe Aviária ou H5N1, em 2006, e a Gripe Suína ou H1N1, em 2009/2010, 

assolaram as economias dos países afetados, porém, houve boa recuperação econômica desses países 

refletindo, assim, na economia global e, por consequência, no mercado financeiro e de capitais.

O horizonte de longo prazo dos investimentos dos planos permite suportar as flutuações de preços no curto 

prazo. A área de investimento vem buscando estratégias de proteção das carteiras de ativos, 

especificamente, a de renda variável sem, contudo, fazer mudanças estruturais (grandes alterações), 

ajustando a posição para empresas que têm maior resiliência às crises internacionais, com maior capacidade 

de geração de caixa, maior pagamento de dividendos e, se esses investimentos não se mostrarem 

antifrágeis, proteger com o uso de derivativos.

Há ainda o risco de que se tenha crise de crédito, que pode afetar ainda mais a economia, em decorrência da 

drástica redução de operações comerciais afetando o caixa das empresas. Em contraposição, para a redução 

do impacto, ações coordenadas de política fiscal e monetária, em nível global, precisarão ser 

implementadas (já ocorrendo), e, ainda, um possível acordo entre a Rússia e Arábia Saudita que auxiliaria o 

setor de petróleo e gás, em escala mundial, associado ao tratamento com remédios ou vacina para o 

Coronavírus.

No curto prazo, o Coronavírus vai ser um choque para a atividade econômica mundial, mas no médio/longo 

prazo, o cenário de crescimento internacional deve se normalizar. O importante é que, apesar do avanço do 

vírus no mundo, aparentemente, China e Coreia do Sul estabilizaram os casos de contaminação.

Finalizo reforçando nossa diligência na gestão dos ativos e no trato com o patrimônio dos participantes, e 

ainda, o respeito às diretrizes trazidas nas Políticas de Investimento dos Planos 2020/2024 e à estratégia de 

diversificação de ativos, bem como, o compromisso de adotar as melhores práticas na governança dos 

investimentos.
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