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Ata n° 42ª/2016 - Aos 12 dias do mês de Dezembro do ano de 2016, às 09:00hs, na 

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

Nos EUA, o resultado mostra que o crescimento segue firme e ao mesmo tempo 

reforça a expectativa de aumento de juros em dezembro. 

Na Zona do Euro, os dados de confiança divulgados em novembro se mostraram 

resilientes, apesar das incertezas que rondaram tanto o campo político como o 

geopolítico. Na China, as incertezas causadas pelo resultado das eleições nos EUA 

refletiram sobre a moeda. Em novembro, o Yuan se desvalorizou 2,0% ante o Dólar 

em razão do receio de que os EUA adotem praticas protecionistas, o que afetaria 

diretamente as exportações do país Asiático. Os indicadores econômicos de curto 

prazo continuaram mostrando que a economia está reagindo bem aos estímulos 

econômicos promovidos pelo governo. No cenário doméstico, o mês de 

novembro foi pautado pelo aumento das incertezas locais e pelos impactos do 

resultado da eleição nos EUA. Pelo lado da inflação, o IPCA de Novembro ficou 

em 0,18% am e 5,97% aa. e nos últimos doze meses, o indicador ficou em 6,99%. 

Pelo lado da política monetária, o Banco Central do Brasil (BCB) reduziu a taxa 

básica de juros em 0,25p.p. de 14,00%, para 13,75%, em linha com o esperado pela 

maior parte do mercado. No comunicado pós-reunião, o BCB abriu a possibilidade 

de aceleração no ritmo do corte de juros em janeiro, caso o crescimento 

doméstico permaneça mais fraco do que o previsto e as condições de liquidez 

internacional não sofram alteração significativa. O BCB teme que a eleição de 

Trump resulte no fim do interregno benigno, devido à possibilidade de que o Fed 

intensifique o ritmo de alta dos juros em reação à suposta política fiscal 

expansionista que será executada pelo novo governo. 

 

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

novos recursos  serão aplicados  em (DI,IDKA2 e IMAB). 

 

Nada mais, foi encerrada a reunião às 9:40hs, sendo a presente ata, assinada 

pelos membros do comitê de investimento presentes. 
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