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Ata n° 66ª/2018 - Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2018, às 15:00hs, na 

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

participou também o controlador interno do Votuprev Taysson R. de Almeida. 

O Presidente iniciou a reunião com a demonstração do desempenho dos 

investimentos no mês de julho, que fechou com os seguintes resultados: 

rentabilidade média do mês 1,22%, e 3,86% no acumulado do ano, sendo que a 

meta atuarial é 6,50%, ficando -2,64% abaixo da meta. O IPCA do mês julho  foi 

de  0,33%  e o acumulado em 2018 ficou em 2,94%. A inflação projetada para o 

ano de 2018 está em 4%. O mês de julho apresentou recuperação nos preços dos 

principais ativos de renda fixa e ações no mercado financeiro. Depois das 

turbulências enfrentadas nos meses de maio e junho, que trouxeram volatilidade 

para os fundos da família IMA-B e IRF-M, a economia parece ter se recuperado 

dos efeitos negativos trazidos pela greve dos caminhoneiros. Apesar das 

expectativas do PIB e inflação terem sido revistas, com inflação mais alta e 

crescimento menor, os sinais indicam que a economia retomou sua trajetória de 

crescimento. Mesmo assim, os investidores ainda ficam em compasso de espera 

ou reduzem suas posições de risco, no aguardo de algum sinal mais claro  sobre 

os rumos da economia, principalmente em ano eleitoral.Por conta deste cenário, 

as taxas de juros dos títulos públicos federais oscilam no mercado secundário 

(negociações entre agentes de mercado), com reflexos sobre a rentabilidade 

dos fundos de investimentos. As oscilações estão relacionadas ao risco soberano 

e a remuneração que os investidores exigem para financiar o Governo. O risco 

da dívida soberana está associado à incapacidade do Tesouro Federal honrar os 

seus compromissos relativos ao crédito que contraiu (dívida pública). 

 Este mês terá  resgate automático dos fundo IPCA III e VII do BB e este valor   será 

reaplicado no Fundo RF PERFIL. Diante do cenário eleitoral que trará muita 

volatilidade nos fundos mais longos, o comitê decidiu por,  resgatar os 

investimentos em fundo IMAB no BB.  O montante  resgatado será reaplicado  da 

seguinte forma: $1 milhão no fundo IDKA2 do BB e o restante no Fundo RF PERFIL. 

As contribuições do mês serão aplicados em fundos DI. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 16:10hs, onde a ata foi 

lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
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