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Ata n° 18/2015 - Aos 06 dias do mês de Janeiro do ano de 2015, às 10:00 

horas, na sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de 
investimentos, Adauto Cervantes Mariola – Diretor Presidente, João Batista 
André – Diretor Adm. Financeiro, Agnaldo Sérgio Masson – representante do 

Conselho de Administração e Alexandre Venâncio de Lima- representante  do 
Conselho Fiscal. 

Iniciados os trabalhos o comitê iniciou a análise conjuntural do mercado.  
O mês de dezembro ficou marcado pela continuidade do movimento de queda 
dos preços das commodities, em particular do petróleo, que acabou 

impactando os principais mercados financeiros globais. Embora positivo para 
a atividade econômica no curto/médio prazo, o rápido e intenso recuo elevou 

a preocupação com a estabilidade financeira global, levando os índices de 
aversão ao risco a um dos mais altos patamares em dois anos, prejudicando 
o desempenho de bolsas de valores e moedas, sobretudo nas economias 

emergentes. No que se refere aos dados econômicos, a agenda manteve-se 
predominantemente positiva nas economias avançadas, sobretudo nos 

Estados Unidos, concomitante a um Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) que 
sustentou um viés flexível na condução da política monetária norte-
americana. A maior fonte de risco segue sendo a Rússia, cujo Banco Central 

foi forçado a elevar a taxa de juros de 10,50% para 17%, na tentativa de 
frear a contínua desvalorização do rublo, que acumulou 66% de perdas nos 

últimos seis meses.  
O IPCA de Dezembro ficou em 0,78% e fechou 2014 em 6,41%, enquanto a 

taxa SELIC fechou 2014 em 11,75%. 
As aplicações do Instituto tiveram em 2014 uma rentabilidade de 12,11%, 
enquanto a meta atuarial IPCA+6%aa, foi de 12,76%. 

Entendemos que o momento ainda é de maior cautela, por isso, os novos 
recursos que serão recebidos neste mês  serão aplicados em IRFM1 e  CDI.  

Nada mais, foi encerrada a reunião às 10:50hs, sendo a presente ata, 
assinada por todos os  presentes. 
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