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Ata n° 49ª/2017 - Aos 12 dias do mês de Junho do ano de 2017, às 

15:00hs, na sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de 

investimentos.  

O Presidente iniciou a reunião com a demonstração do desempenho 

dos fundos no mês de Maio, que obtiveram uma rentabilidade média 

de 0,47%; um acumulado no ano de 4,89%. A meta atuarial acumulada 

é de 3,92%(IPCA+6%aa), sendo superada em 0,97% no acumulado do 

ano. O IPCA de Maio fechou em 0,31%, um acumulado de 1,42% no 

ano. No comunicado que anunciou o corte da taxa Selic em 1pp para 

10,25%, o Copom de imediato admite que a atividade econômica 

poderá fraquejar por conta da crise política. Já a inflação, o BC vai 

acompanhar. Ele admite, naturalmente, que não sabe para onde vai o 

câmbio, em um contexto internacional favorável que mitiga o impacto 

da crise, e tampouco seu repasse na inflação. Suas projeções de 

inflação hoje (4,0% e 4,6% para 2017 e 2018, respectivamente, com Selic 

de 8,5%) estariam menos confiáveis. Segundo o BC, o principal fator de 

risco é o processo de reformas ser afetado, limitando o espaço para 

queda da taxa de juros estrutural (aquela que mantém a inflação 

estável no longo prazo), ou seja, o BC acredita que a taxa estrutural 

está em queda, mas não sabe o fôlego do movimento. O Copom 

afirma que uma redução moderada do ritmo de flexibilização 

monetária deve se mostrar adequada na próxima reunião. Uma 

sinalização de um corte de 0,75pp. Diante do cenário, este mês não 

faremos realocações novamente, apenas as aplicações de novos 

recursos, pois, na esfera política há novos fatos que podem atingir até 

mesmo o presidente da república, que vem causando grande 

volatilidade ao mercado e deverá aumentar a dificuldade do governo 

na aprovação das reformas.  

1) Os recursos da Contribuição Previdenciária do mês serão 

aplicados em fundos DI que já tem aplicações nos Bancos Caixa e 

Brasil. 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:15hs, sendo a presente ata, 

assinada pelos membros do comitê de investimento presentes na 

reunião. 
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