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Ata n° 67ª/2018 - Aos 19 dias do mês de setembro  do ano de 2018, às 15:30hs, 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 agosto, que fechou com os seguintes resultados: 

rentabilidade média do mês 0,01 %, e 3,87% no acumulado do ano, sendo que a 

meta atuarial é 6,95%, ficando -3,06% abaixo da meta. O IPCA do mês agosto  foi 

de  -0,09%  e o acumulado em 2018 ficou em 2,85%. A inflação projetada para o 

ano de 2018 passou para 3,88%. Em agosto,a abertura da curva de juros 

nominais, resgatou o ambiente de volatilidade observado nos meses anteriores. O 

movimento é reflexo das incertezas que permeiam a atual conjuntura macro 

econômica. No âmbito externo, temos o acirramento das disputas comerciais. No 

cenário doméstico, prevalece a incerteza a cerca do resultado eleitoral. A curva 

de NTN-B apresentou abertura, mas em menor intensidade do que a curva pré, 

ou seja, com elevação dos índices de inflação implícita, sobre tudo dos vértices a 

partir de 2022. Esse mesmo trecho da curva praticamente não apresenta prêmio 

pela maturidade, ou seja, prêmio adicional exigido pelo alongamento de prazo.  

Para o mês de setembro, vamos seguir acompanhando o andamento da corrida 

eleitoral, que continuará impactando de forma direta os preços dos ativos, 

principalmente para os vencimentos mais longos. É possível que tenhamos 

fechamento da ponta curta da curva de juros nominais, decorrente da 

postergação do início do ciclo de altas da taxa Selic em relação ao precificado 

hoje pelo mercado. Diante das incertezas que ainda permeiam o mercado 

financeiro, não faremos movimento na carteira e os novos recursos serão 

aplicados 1 milhão no BB no fundo Perfil e o restante em fundos DI da Caixa 

Federal.  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 16:25hs, onde a ata foi 

lida, aprovada e assinada pelos integrantes do comitê. 
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