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Ata n° 70ª/2018 - Aos 19 dias do mês de Novembro  do ano de 2018, às 

15:00hs, 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 outubro, que fechou com os seguintes resultados: 

rentabilidade média do mês 1,90 %, e 6,71% no acumulado do ano, sendo 

que a meta atuarial é 8,97%, ficando -2,26% abaixo da meta. O IPCA do 

mês outubro foi de  0,45%, ficando abaixo do previsto, e o acumulado em 

2018 ficou em 3,80%. No cenário doméstico, tivemos em outubro o fim da 

disputa presidencial com a vitória do candidato Jair Bolsonaro. A queda 

da incerteza após a definição do cenário eleitoral contribuiu para melhora 

no preço dos ativos como um todo. O Real encerrou o mês com 

valorização de 8,8% frente ao Dólar, e a curva de juros teve importante 

redução de taxas em outubro. Importa destacar, entretanto, que dado o 

cenário externo ainda desafiador, uma piora nas condições internacionais 

pode limitar o movimento observado até então. O COPOM manteve a 

Selic em 6,50% na reunião de outubro. O comunicado emitido após a 

reunião não trouxe mudanças. As taxas de juros domésticas recuaram 

substancialmente ao longo de toda curva durante o mês de outubro. 

Diante deste cenário, não faremos movimento na carteira e os novos 

recursos serão aplicados um pequeno percentual em  DI(pagamento de 

despesas) e em  IDKA2 e IMAB5 da Caixa Federal.  

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 16:005hs, onde a 

ata foi lida, aprovada e assinada pelos integrantes do comitê. 
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