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Ata n° 54ª/2017 - Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 15:00 

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 setembro, que fechou com os 

seguintes resultados. Rentabilidade média de 0,92% no mês e 9,68% no 

ano, sendo que a meta atuarial 2017 está em 6,35%. A rentabilidade 

obtida está 3,33% acima da meta atuarial do ano. O IPCA de agosto 

fechou em 0,16% e no ano 1,78%, sendo que a taxa Selic meta está em 

8,25%.  O mês de setembro foi, novamente, positivo para os investimentos. 

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. A expectativa é do IPCA fechar o ano abaixo de 3%. O 

ciclo de queda na taxa de juros SELIC continua. Tantos os ativos de baixo 

risco como também as bolsas de valores mostram bons resultados. 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. O comitê esteve presente 

no seminário sobre investimentos, realizado pela APEPREM na cidade de 

Presidente Prudente, onde vários palestrantes disseram que o cenário à 

frente mostra necessidade de se alocar em ativos de maior risco, como 

fundos de ações, para a obtenção de melhores retornos, visto que para 

2018 a rentabilidade dos investimentos em renda fixa não atingirá a meta 

atuarial. O cenário de queda dos juros indica que as taxas de juros reais 

estão abaixo da meta atuarial nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) em todos 

os vencimentos, bem como os DI. O comitê passará a análise de fundos 

em renda variável para possível aplicação que será definida na próxima 

reunião. Para o mês de outubro/17 e até a próxima reunião, as sugestões 

de alocações em Renda Fixa permanecem inalteradas, sendo que os 

novos recursos serão aplicados em IDKA2, BB PREV RF ALOCOCAÇÃO 

ATIVA E CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, sendo que os recursos 

da taxa de administração do mês de outubro será aplicado em fundos 

DI.  
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