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Ata n° 35ª/2016 - Aos 16 dias do mês de Junho do ano de 2016, às 09:07 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. 

O mês de maio manteve parcialmente a trajetória de valorização dos ativos vista no mês 

anterior. A aversão ao risco internacional ficou praticamente estável, o preço das 

commodities caiu em sua maioria, o dólar valorizou-se globalmente e as principais bolsas 

internacionais encerraram o mês com leve alta. Apesar disso, dados econômicos fracos 

entre os emergentes, em especial na China, somados à percepção de que um novo 

aumento dos juros nos EUA pode estar próximo prejudicaram o fluxo de capitais para 

ativos emergentes ao longo de maio. Nos EUA, a agenda foi satisfatória. Na Europa a 2º 

prévia do PIB revisou o crescimento do 1º tri/2016 frente ao 4ªtri/2015 para 0,5%, contra 

0,6% da estimativa anterior. Entre os emergentes, na China, a safra de dados veio mais 

fraca que o esperado. A produção industrial desacelerou de 6,8% no mês anterior para 

6,0% na variação anual. No front dos Bancos Centrais, o Comitê de Política Monetária do 

Banco Central americano divulgou a ATA da reunião de abril. O documento deixou mais 

explicito a intensão de retomada do processo de elevação dos juros no curto prazo, caso 

os dados de atividade econômica se comportem conforme o esperado. No ambiente 

doméstico, a agenda manteve-se majoritariamente negativa. Entre os dados de 

atividade. No que tange à inflação, o IPCA-15 de maio veio em 0,86%, registrando 

importante aceleração em relação ao IPCA de abril (0,61%). Pelo lado fiscal, o setor 

público consolidado apresentou superávit primário de R$10,182 bilhões em abril, o pior 

resultado para o mês desde 2004. No setor externo, o saldo em transações correntes veio 

positivo em US$412 milhões no mês abril (ante um déficit de US$6,8 bi em abril/2015), o 

primeiro superávit mensal desde abril de 2009. Assim, o déficit em conta corrente recuou 

de 2,4% para 2% do PIB no acumulado em 12 meses. No que tange à política monetária, a 

divulgação da ATA da última reunião do COPOM confirmou o teor do comunicado de 

que não há espaços neste momento para iniciar um ciclo de cortes de juros. 

Diante do exposto, será resgatado do fundo Perfil e aplicado em IDKA2 o valor de 

$2.000.000,00 e os novos recursos serão aplicados em IDKA2 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 10:00hs, sendo a presente ata, assinada por todos 

os  presentes. 
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