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Caros participantes, 

 

Considerando o cenário que estamos vivendo no Brasil e no mundo nos últimos meses, 
gostaria de passar para vocês a visão deste Instituto sobre como começamos o ano e de 
que forma estamos reagindo a esta grande reversão de expectativas, originada pelo Covid-
19. 

Estávamos no início de 2020 e eu gravava o episódio de estreia do nosso podcast. Era o 
começo de um projeto que nasceu da vontade de estarmos mais próximos dos nossos 
participantes. As notícias eram boas. O Infraprev havia alcançado o melhor resultado dos 
últimos 10 anos em seu principal plano e, finalmente, revertido completamente o déficit 
acumulado, que até 2017 somava R$ 64,5 milhões. Seria o ano de colher os frutos, de ver o 
resultado de um árduo trabalho de enxugamento de custos, de revisão de contratos, de 
aumento de governança, de reestruturação de equipes, de mudança de filosofia de gestão.  

Os sinais da economia também apontavam para a recuperação. No começo de 2020, o 
sentimento da maioria dos agentes de mercado em relação à economia sugeria um clima de 
otimismo, com os indicadores dando sinais de crescimento.  

Porém, em março deste ano o mundo sentiu de fato o que o coronavírus era capaz de fazer 
com os mercados financeiros. E o Brasil sofreu junto. O Ibovespa, principal indicador 
utilizado para medir o desempenho da bolsa de valores, registrou queda de cerca de 30% 
no mês. Foi a maior queda mensal para março em 22 anos e o primeiro trimestre do ano 
encerrou com variação de -36,86% neste indicador. Um cenário inesperado, em um curto 
período, para quem alguns meses atrás havia testemunhado o fechamento do mesmo 
Ibovespa com ganhos acumulados de 31,58% ao final de 2019. Os mercados financeiros 
mundiais estiveram diante de um momento sem precedentes em termo de intensidade e 
velocidade de quedas, por causa de um fator não econômico, uma pandemia, com a qual 
todos os países ainda estão aprendendo a lidar. 

Enquanto escrevo esta carta, estamos prestes a lançar o terceiro episódio do nosso 
podcast, o PodPrev. Desta vez, para falar sobre este cenário desafiador e como nossa 
equipe de investimentos vem trabalhando para minimizar os efeitos desta crise sobre as 
carteiras. Porque assim deve ser a relação do Instituto com seus participantes. É preciso 
estar presente para contar as boas notícias e para explicar, de forma transparente, qualquer 
que seja a adversidade que tivermos que enfrentar. 

Neste ambiente, o Infraprev, tem adotado as medidas necessárias em seus investimentos 
para minimizar possíveis desvalorizações com foco em redução do risco das carteiras, 
aumento de liquidez e direcionamento para eventuais oportunidades que possam se 
apresentar.  Porém, a dinâmica do mercado financeiro no Brasil e no mundo, diante de um 
cenário de crise inédito na história, impõe momentos de grandes incertezas e que podem 
ainda trazer fortes oscilações.  

Mas vai passar...Crises anteriores já nos mostraram isso. E voltaremos mais fortes, com 
nosso comprometimento reforçado, com inovações em nossos processos, com mais 
eficiência, trazendo mais valor para nossos participantes e nossas patrocinadoras. 
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O Instituto é sólido, possui liquidez para honrar seus pagamentos de benefícios em dia, 
como tem feito durante esses 37 anos de existência. E continuamos, mais do que nunca, 
comprometidos com o propósito de contar com a confiança de todos, para que possamos 
atingir nosso maior objetivo: gerar bem-estar e qualidade de vida para aqueles que nos 
confiam diariamente o seu presente e o seu futuro.  

 

 

Muito obrigada! 

 

 

Juliana Koehler 

Diretora Superintendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


