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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA 

E S T A D O D E SÃO P A U LO 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

Ata n° 37ª/2016 - Aos 10 dias do mês de Agosto do ano de 2016, às 09:05 horas, na sede 

do VOTUPREV, reuniram-se os membros do comitê de investimentos. 

 

O mês de julho, especificamente na sua primeira metade, foi marcado pela continuidade 

do processo de reversão da forte alta da aversão ao risco decorrente da incerteza com o 

resultado do referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). 

Nesse sentido, a grande volatilidade verificada ao final de junho cedeu e os mercados, 

em geral, se recuperaram. Todavia, na segunda metade do mês, diante do 

desapontamento de parte dos investidores em relação às ações dos BC´s, houve 

importante correção das curvas de juros. No que se refere à agenda de dados 

econômicos, nos Estados Unidos (EUA) ela mostrou-se mista. O resultado da primeira prévia 

do PIB do 2º tri/16 surpreendeu negativamente ao revelar um ritmo de crescimento de 

1,2% (variação trimestral anualizada), bem mais lento do que o esperado (2,5%). Esse 

resultado decorreu primordialmente da retração no investimento, que contribuiu 

negativamente com 1,62 p.p. No que tange à inflação, o núcleo da inflação de junho 

medido pelo PCE subiu 0,1% no mês, mantendo o acumulado em 12 meses em 1,6%. Na 

China o PMI oficial da cedeu, provavelmente influenciado pela maior produção de 

energia elétrica devido a onda de calor na região. O Banco Central Europeu (BCE) 

manteve a porta aberta para uma flexibilização adicional, porém sem se comprometer 

com novas medidas. O BC dos EUA (Fed) emitiu um comunicado mais duro, 

reconhecendo a melhora do quadro interno e redução dos riscos, sinalizando que o plano 

de uma gradual elevação de juros segue de pé. Por fim, o Banco Central japonês 

desapontou o mercado ao anunciar medidas de flexibilização monetária aquém ao 

esperado. No ambiente doméstico, a agenda macro mostrou-se mais positiva. A 

confiança manteve  a trajetória de ganhos e o risco país cedeu. Por sua vez, a produção 

industrial subiu 1,1% em junho ante maio. Esse resultado levou o 2ºtri/16 a terminar com 

variação de +1,2%, dando fim à longa recessão industrial. No que tange à inflação, o 

IPCA de julho fechou em 0,52% ,acumulado do ano em 4,9593%. O Comitê de Política 

Monetária do Banco Central (Copom) manteve a taxa Selic estável em 14,25% e emitiu 

um comunicado duro, mantendo a afirmação de que não há espaços para cortes de 

juros no curto prazo. Por estar apresentando melhor rentabilidade, será resgatado do DI 

da Caixa e aplicado no DI BB – Perfil.  Haverá o resgate automático do fundo BBPREV TIT 

PUB VII FI que será aplicado em IMAB5. Haverá resgate automático do Fundo Caixa FI 

Brasil 2016VI que será aplicado em IMAB. O repasse das contribuições será aplicado em DI 

Perfil ou IRFM1 o que estiver mais atrativo no momento. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta reunião ás 9:52hs, sendo a presente ata 

assinada pelos presentes.  
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