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Ata n° 58ª/2018 - Aos 19 dias do mês de janeiro do ano de 2018, 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 ano de 2017, que fechou com os 

seguintes resultados. A rentabilidade anual foi de 11,41%, sendo que a 

meta foi de 9,13%. A meta atuarial foi superada em 2,28%. O IPCA 

acumulado em 2017 foi de 2,95%, e a taxa Selic meta fechou 2017 em 

7%. Para os principais índices a rentabilidade foi positiva. Bolsa, fundos 

IMA-B e fundos IRF-M apresentaram bons resultados. Ciclo de queda da 

taxa de juros, inflação sob controle e alguns sinais de recuperação do PIB 

animaram os investidores nos meses de 2017. O desafio daqui em diante 

será lidar novamente com a volatilidade costumeira em anos de eleição 

presidencial, com os indicadores econômicos e preços dos ativos no 

curto prazo oscilando conforme a divulgação de pesquisas eleitorais. 

Trabalhar com taxa de juro SELIC baixa também será desafiador. Isto 

significa que os títulos públicos federais terão expectativa de rendimento 

mais baixo no ano de 2018, se comparado com os resultados alcançados 

em 2017. No início do ano de 2018 temos alguns gatilhos para o mercado 

financeiro, no âmbito político além do cronograma da provável votação 

da reforma da previdência no Congresso, haverá o julgamento do ex-

Presidente Lula tomando conta do noticiário e os possíveis impactos 

eleitorais em caso de condenação. 

Diante deste cenário, para o mês de janeiro e até a próxima reunião, as 

alocações em Renda Fixa permanecem inalteradas, sendo que os novos 

recursos serão aplicados também em renda fixa em fundos DI. Iremos 

analisar alguns fundos de renda variável, pois, se houver viabilidade 

poderemos estar aplicando, de acordo com a política de investimentos. 

Nada mais a tratar a reunião foi encerrada as 16:20hs, onde a ata foi lida, 

aprovada e assinada pelos presentes.  
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