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Ata n° 68ª/2018 - Aos 19 dias do mês de outubro  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 setembro, que fechou com os seguintes 

resultados: rentabilidade média do mês 0,82 %, e 4,72% no acumulado do 

ano, sendo que a meta atuarial é 7,96%, ficando -3,24% 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%.  

No cenário doméstico, tivemos em setembro aumento da polarização da 

disputa presidencial. O desenvolvimento do cenário eleitoral, juntamente 

com o quadro externo contribuíram para manutenção da taxa de câmbio 

nos patamares mais elevados desde 2016. O Dólar atingiu a máxima em 

meados de setembro,mas acabou cedendo, encerrando o mês com 

valorização de 0,12% em relação ao mês anterior,mas acumulando 

desvalorização de cerca de18%noano. 

 

Para o mês de outubro, o destaque é a expectativa para a conclusão da 

corrida eleitoral. Como segundo turno definido entre Bolsonaro e Haddad, 

já percebemos forte aposta do mercado no candidato do PSL como a 

alternativa para dar andamento às reformas estruturais. O COPOM irá se 

reunir no dia 30 e 31/10/2018, e a tendência é que a taxa SELIC 

permaneça em 6,5%aa. Diante disso entendemos que o otimismo como 

desempenho deste candidato pode fazer com que a ponta curta da 

curva de juros convirja para nosso cenário - base de preços. Diante deste 

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

aplicados em IDKA2 e IMAB5 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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