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E S T A D O D E SÃO P A U LO 
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Ata n° 29ª/2015 - Aos 11 dias do mês de Dezembro do ano de 2015, às 

09:00 horas, na sede do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de 
investimentos, Adauto Cervantes Mariola – Diretor Presidente, João Batista 

André – Diretor Adm. Financeiro e Alexandre Venâncio de Lima- 
representante do Conselho Fiscal. 
Iniciados os trabalhos o comitê iniciou a análise conjuntural do mercado.  

As declarações da presidente do FED (o Banco Central dos EUA) Janet 
Yellen e de membros da instituição ao longo do mês de Novembro elevaram 

consideravelmente as chances de que o ajuste nas taxas de juros começará 
em Dezembro. Essa percepção orientou o movimento dos principais 
mercados: as bolsas americanas encerraram o mês estáveis, o dólar 

valorizou-se globalmente e as curvas de juros apresentaram alta importante 
em novembro.  

Na Europa, o PIB da Zona do Euro cresceu 0,3% com relação ao trimestre 
anterior. O resultado apurado para a França e a Alemanha ficou em linha 
com o consenso, enquanto Itália e Holanda desapontaram. Entre os 

emergentes, na China, os dados de atividade mantiveram-se estáveis. 
No ambiente doméstico, a agenda manteve-se bastante negativa. O PIB do 

3º trimestre de 2015 apresentou forte contração de 1,7% ante o trimestre 
anterior. Entre os dados de emprego, a taxa de desemprego elevou-se a 
7,9%. No que tange à inflação, o IPCA de novembro foi de 1,01%, levando 

o acumulado do ano(9,62%. Pelo lado da política monetária, o COPOM 
surpreendeu na sua última reunião de 2015 com dois diretores votando pela 

elevação de 0,5 p.p. na taxa de juros, abrindo espaço para que seja iniciada 
a discussão quanto às chances de alta de juros nos próximos encontros. 
Pelo lado fiscal, o Setor Público registrou em outubro um déficit primário de 

R$11,5 bilhões, com o resultado, o déficit acumulado em doze meses 
elevou-se de 0,5% para 0,7% do PIB. Por sua vez no setor externo, o 

déficit em transações correntes no mês de outubro ficou em US$4,2 bilhões, 
levando o déficit acumulado em 12 meses a recuar de 4,2% para 4,0% do 
PIB. 

Para o mês de Dezembro, serão resgatados dos Fundos do Banco do Brasil, 
até $700.000,00 do Fundo BB Previd RF Fluxo ; e até $2.600.000,00 do 

IRFM1.Os valores resgatados serão transferidos para Caixa Federal que 
serão aplicados em IRFM1, IDKA2 e DI. Novos recursos que serão recebidos 

serão aplicados em DI, IRFM1 e IDKA2 dentro dos limites da 3922. 
Nada mais, foi encerrada a reunião às 10:17hs, sendo a presente ata, 
assinada por todos os  presentes. 
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