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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 19/2014 - Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de 2014, às 10:00 horas, 
na sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costabile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os 
Srs. MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO, ROBERTO CASSIANO GUEDES, JOSÉ FERREIRA 
MELO FILHO e WILSON PASCHOAL DOS SANTOS membros do Comité de 
Investimentos da autarquia; iniciando os trabalhos o Sr. Presidente e os presentes 
passaram à análise conjuntural do mercado e monitoramento de variáveis 
macroeconómicas, constatado os seguintes parâmetros, com base no Relatório 
FOCUS de 16/05/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,25% 

PIB Mediana agregada 2014 redução 1,62% 

Cotação Dólar (final do ano) Mediana agregada 2014 estável R$2,45 

Taxa Selic (Méd. Prazo) Mediana Top 5 2014 redução 11,50% 

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 elevação 6,39% 

Tx. Juros (ETTJ-2050) 20/05/2014 2014 redução 6,21% 

Ibovespa 20/05/2014 2014 redução 52.366 

Risco Brasil 20/05/2014 JP Morgan 2014 elevação 216 

Posição dos Investimentos Abril 2014 XXX R$186.681M 

Em 20/05/2014 os juros futuros estão mantendo ritmo decrescente atingindo 6,27% 
e o risco país uma pequena elevação para 216 pts, além disso, a posição que vem 
sendo adotada por este comité é reforçada pelo relatório de Abril/2014 da nossa 
consultoria onde ela finaliza: ..."a despeito dos bons resultados observados para os 
investimentos no mês de abril, com redução do prémio pago pelos ativos mais 
longos, ainda não vemos sinais claros de melhora consistente nos fundamentos que 
suportem uma forte mudança na estratégia", com isso destaca-se que os IMAs vem 
rentabilizando positivamente porém sem consistência para o longo prazo devido aos 
aportes internacionais aproveitando as taxas atrativas dos títulos públicos para a 
renda fixa e o preço baixo de nossa bolsa no que se refere a renda variável, e este 
comité mantém a sua posição em não promover o retorno aos investimentos em 
IMA-B, destaque-se que no fechamento do mês de Abril foi verificado o acerto nas 
decisões deste comité nos investimentos em fundos de títulos públicos do BB e Caixa 
que rentabilizaram muito acima da meta atuarial; a consultoria Crédito e Mercado^ 
informou por e-mail que em razão dos recentes fatos noticiados sobre fraudes de 
investimentos que vem ocorrendo no país, estará alterando os critérios e exigências 
para reavaliação na segurança de todas as instituições financeiras credenciadas; a 
seguir o Sr. Ferreira apresentou o processo de credenciamento da empresa RIO 
BRAVO a qual não completou a documentação para conclusão e ainda não houve 
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ESTADO DE SAO PAULO 

interesse em realizar aplicações em fundos desta empresa, o comité delibera pelo 
arquivamento do processo; destaque-se que os processos de credenciamento só 
serão formalizados quando do interesse real de investimento evitando perdas de 
tempo em coleta de documentação, processamento e avaliação; o comité tomou 
conhecimento do relatório do FIP KINEA de Maio/2014, verificando o crescente 
desenvolvimento dos investimentos nas empresas e já apontando as consequências 
da interferência dessa gestão, demonstrada nos resultados positivos considerados 
satisfatórios até essa fase do 1T14; Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às 
16:30 hs e a presente ata é assinada por todos'os presentes. 
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