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Ata n° 52ª/2017 - Aos 11 dias do mês de Setembro do ano de 2017, às 16:00 hs, 

na sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de investimentos. O 

Presidente iniciou a reunião com a demonstração do desempenho dos 

investimentos no mês de agosto, que obtiveram uma rentabilidade média de 

0,99% e acumulado no ano de 8,68%, sendo que a meta atuarial no ano está 

em 5,66%. A rentabilidade obtida está 3,02% acima da meta atuarial do ano. O 

IPCA de agosto fechou em 0,19% e no ano 1,62%.  

O mês de agosto foi positivo para os investimentos. De forma recorrente, as 

atenções têm sido voltadas para o ambiente político. Incertezas em relação ao 

rol de denúncias do Governo Temer e o andamento das reformas políticas 

seguem na pauta dos investidores. O mercado financeiro já “precificou” tais 

impactos nos ativos (título e ações). O controle da inflação, o bom ambiente no 

mercado externo e a credibilidade da equipe econômica tem ajudado a 

dissipar o conjunto de más notícias. Nas questões econômicas, o controle da 

inflação (devido ao cenário ainda recessivo) merece destaque, com 

expectativa do IPCA fechar o ano em 3,31%. O ciclo de queda na taxa de juros 

SELIC continua, na reunião do COPOM em 05/09/2017 a taxa Selic baixou 1pp, 

para 8,25% ao ano. A antecipação deste cenário de queda do juro e uma 

possível aprovação das reformas políticas foram os motivadores para os ganhos 

na bolsa de valores e nos títulos públicos federais até aqui. Apesar das incertezas 

e confusões políticas, os resultados acumulados até aqui são satisfatórios. Tantos 

os ativos de baixo risco como também as bolsas de valores mostram bons 

resultados. O cenário externo também tem ajudado. Taxas de juros em 

patamares baixos, boa liquidez e expectativa de melhora nos lucros das 

empresas ajudam o fluxo dos recursos para o Brasil. Os recursos das 

contribuições recebidas neste mês, serão aplicados nos fundos, BB PREV 

RF ALOCOCAÇÃO ATIVA E CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA. 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:45hs, sendo a presente ata, 

assinada pelos membros do comitê de investimento presentes na 

reunião. 
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