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Ata n° 30ª/2016 - Aos 13 dias do mês de Janeiro do ano de 2016, 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.  

O processo de elevação dos juros nos EUA pelo Banco Central americano 

(FED), os temores quanto às consequências que o início do aperto monetário 

possa trazer ao mercado de títulos corporativos (high yelds) nos EUA; os riscos 

de uma nova rodada de depreciação cambial na China; e à forte queda nos 

preços do petróleo ao longo do mês, foram responsáveis por um importante 

aumento na aversão ao risco global. Esse ambiente foi desfavorável para os 

ativos de risco em geral, especialmente os mercados acionários, que 

encerraram o mês majoritariamente com perdas.  

Na Europa, a segunda prévia para o PIB do 3º trimestre mostrou um 

crescimento de 1,2% (trimestral anualizado), em linha com o consenso e com a 

primeira prévia do dado. Entre os emergentes, na China, as pesquisas de 

atividade de novembro mostraram que o setor de serviços continua sendo o 

principal propulsor da economia.  

No ambiente doméstico, a agenda manteve-se negativa, apesar de em 

menor medida. Entre os dados de atividade, as vendas ao varejo 

surpreenderam positivamente, subindo 0,6% em outubro e levando o 

acumulado em 12 meses de - 6,3% para -5,6%. Entre os dados de emprego, a 

taxa de desemprego em novembro foi de 7,5%, ante 7,9% em outubro e 4,8% 

no mesmo mês de 2014, enquanto os salários reais caíram 8,8% no 

comparativo anual. No que tange à inflação, o IPCA- 5 de dezembro acelerou 

em relação ao último IPCA (de 1,01% para 1,18%), levando em 2015 a inflação 

para a maior variação anual desde 2002 (10,71%). Pelo lado da política 

monetária, o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central, divulgado ao 

fim do mês de Dezembro, reforçou a mensagem de que provavelmente o 

ciclo de aperto monetário será retomado na próxima reunião do Copom. Pelo 

lado fiscal, o governo central apresentou déficit primário recorde, além disso, a 

agência Fitch cortou o rating do país, retirando o grau de investimento. 

Diante do exposto, não haverá mudança de posição dos investimentos 

existentes e os novos recursos serão aplicados em IMAB5 e IDKA2. 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 10:30hs, sendo a presente ata, assinada 

por todos os  presentes. 
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