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VWPP

A inflação do mês de 
janeiro, medida pelo INPC, 
ficou em 0,23%, abaixo do 
mês anterior, constituin-
do-se na menor taxa para 
um mês de janeiro desde a 
implantação do Plano 
RReal. Os produtos 
alimentícios tiveram alta 
de 0,76% em janeiro, 
enquanto no mês anterior 
registraram 0,43%. O 
agrupamento dos não 
alimentícios não apresen-
tou variação enquanto, em 
dezembro, havia registrado 
alta de 0,19%.

Inflação
No mês de janeiro não 
houve reunião do 
COPOM (Comitê de 
Política Monetária) de 
modo que a taxa foi 
mantida em  7,00%, 
sendo esta a menor 
taxa de jutaxa de juros nos últi-
mos 4 anos. Ordinaria-
mente, as reuniões 
para discussão da taxa 
de juros acontecem a 
cada 45 dias.

Juros
No mês de janeiro a 
Bolsa de Valores de 
São Paulo apresentou 
variação extrema-
mente positiva. 
O índice IBrX-100 
encerrou o mês com 
rentabilidade de 
10,74%.Nos últimos 
12 meses, apresenta 
rentabilidade acumu-
lada de 31,75%.

Bolsa
Em janeiro a aversão ao 
risco caiu ainda mais no 
mundo, levando a um 
aumento quase generaliza-
do de preços de ativos. A 
situação econômica global 
foi um dos motivos para a 
alta de palta de preços de ativos nos 
mercados globais. As princi-
pais economias do mundo 
seguem mostrando a 
combinação de crescimento 
robusto com ausência de 
pressão inflacionária.

No cenário interno, a      
melhora da atividade no 
final de 2017 deve se 
estender para 2018.

Perspectivas

overview

performance VWPP

Nos últimos 12 meses a rentabilidade acumulada dos três perfis de investimento da VWPP seguem 
com performance satisfatória. A rentabilidade do perfil Conservador está em 8,26%, do perfil 
Moderado em 11,22%, e do perfil Agressivo em 12,29%.

Em janeiro as rentabilidades mensais dos perfis Conservador, Moderado e Agressivo ficaram em 
0,17%, 1,53% e 2,98%, respectivamente.

(*) Neste mês de janeiro, como reflexo da grave crise que o país vem passando nos últimos anos, 
tivemos o provisionamento para devedores duvidosos (PDD) de um de nossos investimentos em 
renda fixa (CRI – Certificados de Recebíveis Imobiliários) que acabou impactando de forma 
negativa na rentabilidade. Verificamos que todas as medidas legais cabíveis foram tomadas por 
nosso gestor e que existem garantias reais superiores ao valor da dívida. Esperamos que a 
situação esteja regularizada no prazo aproximado de 90 dias, culminando com a reversão desta 
provisão.
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