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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° 40ª/2016 - Aos 11 dias do mês de Novembro  do ano de 2016, às 09:10hs, na 

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

 

O ambiente econômico global foi modestamente positivo no mês de outubro. 

Atuaram pelo lado positivo, a manutenção das políticas monetárias 

acomodatícias pelos principais bancos centrais internacionais, a melhora da 

agenda macro nos EUA, os ganhos no preço do petróleo durante a maior parte do 

mês e a menor preocupação quanto à desaceleração econômica na China. Por 

outro lado, os americanos elegeram  Donald Trump Presidente dos EUA, dando 

como certa a elevação dos juros nos EUA, pois, o FED  já mostrava  em sua ultima 

Ata uma divisão dentro do Comitê: uma parcela mais conservadora defendeu a 

elevação de juros, enquanto a maioria optou por aguardar por uma evolução 

adicional do mercado de trabalho,  o que pode colaborar para um importante 

avanço das curvas de juros globais. Na Europa, a produção industrial da Zona do 

Euro em agosto subiu 1,6%, enquanto o dado do mês anterior foi revisto de -1,1% 

para -0,7%. Por sua vez, no Reino Unido, o PIB do 3º tri/2016 avançou 0,5%. Entre os 

emergentes, na China, a agenda macro confirmou a esperada pausa na 

desaceleração econômica. No ambiente doméstico, os dados de atividade 

vieram em sua maioria negativos. As vendas ao varejo caíram de maneira mais 

intensa que a esperada . No que tange ao emprego, a taxa de desocupação 

ficou em 11,8% no trimestre móvel encerrado em setembro, enquanto o Caged 

reportou destruição de 110 mil vagas em setembro. Pelo lado da inflação, o IPCA 

de outubro ficou em 0,26% am e,5,78% aa. E nos últimos doze meses, o indicador 

ficou em 7,87%. Pelo lado da política monetária, o Banco Central do Brasil (BCB) 

reduziu a taxa básica de juros em 0,25p.p. para 14,00%, com uma Ata entendida 

como dura, destacando que uma eventual aceleração do ritmo de cortes da 

taxa Selic dependerá da retomada da desinflação nos preços dos serviços, de 

avanços adicionais na implementação dos ajustes fiscais e da continuidade da 

melhora do balanço de riscos. 

 Diante do cenário traçado acima não faremos mudanças nos investimentos, e os 

novos recursos  serão aplicados  em DI em fundos de curto prazo(IRFMI ou IDKA2). 

 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 9:55hs, sendo a presente ata, assinada 

pelos membros do comitê de investimento presentes. 
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