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Ata n° 50ª/2017 - Aos 11 dias do mês de Julho do ano de 2017, às 15:20 hs, 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 Junho, que obtiveram uma rentabilidade média de 0,78%; 

um acumulado no ano de 5,71%. A meta atuarial acumulada é de 

4,13%(IPCA+6%aa), sendo superada em 1,58% no acumulado do ano. O IPCA 

de Junho fechou negativo -0,23%, um acumulado de 1,1845% no ano. Em 

junho o BCB ajustou o tom do discurso, deixando em aberto a possibilidade de 

manter o ritmo de corte da Selic em 100 pps. A taxa Selic está 10,25% e a 

próxima reunião da reunião do Copom será dia 25 e 26 de Julho.  

 O cenário político brasileiro durante o segundo trimestre de 2017 seguiu 

incerto. O Presidente da República Michel Temer foi denunciado pelo crime de 

corrupção passiva, o que acabou retirando a reforma da previdência do 

primeiro plano do governo e colocando a sustentabilidade fiscal do Brasil em 

cheque. Além disso, com a proximidade das eleições de 2018, os 

parlamentares podem se tornar mais resistentes às discussões de mudanças 

estruturais e outras questões impopulares, que são vistas pelo mercado como 

necessárias para o avanço econômico do país. No curto prazo, segue a 

perspectiva de um cenário de estabilização da atividade. Segundo o Relatório 

de Mercado Focus do Banco Central do Brasil publicado em 14/07/2017, a 

mediana da expectativa de crescimento do PIB para 2017 é de 0,34% e para 

2018 de 2,00%. Nesse ambiente de atividade econômica fraca e taxa de 

desemprego elevada, a expectativa para inflação em 2017 é de queda em 

relação ao ano anterior. Em junho, o IPCA sofreu uma deflação de 0,23%. As 

medianas das expectativas do IPCA para os anos de 2017 e 2018 vem caindo 

nas últimas semanas, sendo de 3,29% e 4,20% respectivamente. Essas projeções 

seguem abaixo da meta definida para esses anos. Além disso, no final do mês 

de junho, a CMN reduziu as metas do IPCA para 2019 em 4,25% e para 2020 

em 4,00%. Diante do cenário, este mês não faremos realocações 

novamente, apenas as aplicações de novos recursos, sendo 70% da 

Contribuição Previdenciária do mês em fundos DI, e os 30% restantes em 

Alocação Ativa e até 10% em IDKA2. 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:00hs, sendo a presente ata, 

assinada pelos membros do comitê de investimento presentes na 

reunião. 
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