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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Ata n° 51ª/2017 - Aos 18 dias do mês de Agosto do ano de 2017, às 15:30 

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 julho, que obtiveram uma 

rentabilidade média de 1,80%, acumulado no ano de 7,61%. A 

rentabilidade obtida ficou 2,66% acima da meta atuarial (IPCA+6%aa). O 

IPCA de julho fechou em 0,24% e no ano 1,4274%. 

A taxa Selic baixou 1pp, ficando em 9,25%. O mês de julho foi 

caracterizado pela diminuição dos juros futuros brasileiros para todos os 

prazos em função dos dados de inflação e da comunicação do BCB em 

relação aos próximos passos da política monetária. Olhando o relatório 

FOCUS de 4 de agosto como referência, temos a perspectiva, segundo 

os economistas participantes da pesquisa, da meta da taxa SELIC estar 

em 7,5% ao final de 2017.  

A projeção para o IPCA ao final de 2017 subiu de 3,45% na semana 

anterior para 3,50%, enquanto manteve-se estável em 4,20% ao final de 

2018. Para 2019, a projeção do IPCA se manteve em 4,25% e as projeções 

de 2020 e 2021 seguiram em 4,00%. As estimativas para a taxa de câmbio 

se mantiveram em 3,25/US$ ao final de 2017 e em R$ R$ 3,40/US$ ao final 

de 2018. As projeções para a taxa de crescimento do PIB permaneceram 

em 0,34% para 2017 e em 2,00% para 2018.  

No mês de agosto é esperado que os juros curtos continuem com 

comportamento de queda. Já para os vértices mais longos, o movimento 

tende a ser de estabilidade. Incertezas com relação à trajetória fiscal, o 

que inclui a possibilidade de mudança da meta fiscal, aprovação da 

Reforma da Previdência e cenário político. Como ponto importante de 

observação citamos a possibilidade de aprovação da TLP (taxa de longo 

prazo) que caso confirmada poderá contribuir para o fechamento dos 

vencimentos mais longos da curva prefixada. O Instituto está com sua 

rentabilidade acima da meta, e diante do cenário, que ainda é de 

volatilidade, optaremos por investimentos com menor volatilidade. As 

contribuições recebidas neste mês, serão aplicados nos seguintes 

percentuais: aproximadamente 50% em CDI; 20% no Gestão Estratégica; 

15% em IRFM e 15% em IMAB5. 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30hs, sendo a presente ata, 

assinada pelos membros do comitê de investimento presentes na 

reunião. 
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