
E S T A D O DE SÃO P A U L O 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 30/2014 - Aos vinte dias do mês de agosto do ano de 2014, às 10:00 horas, na sede do 
BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os Srs. ROBERTO CASSIANO 
GUEDES-Presidente, JOSÉ FERREIRA MELO FILHO, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS, MARCO AURELIO 
DE THOMMAZO e JOSÉ DANIEL RODRIGUES, 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 15/08/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,00% 

PIB Mediana agregada 2014 redução 0,79% 

Cotação Dólar (final do ano) Mediana agregada 2014' estável R$ 2,35 

Taxa Selic (Méd. Prazo) Mediana Top 5 2014 estável 11,00% 

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 elevação 6,29% 

Tx. Juros (ETTJ-2050) 19/08/2014 2014 redução 5,84% 

Ibovespa 19/08/2014 2014 elevação 58.449 

Risco Brasil (JP Morgan) 19/08/2014 2014 redução 215 

Posição dos Investimentos Julho 2014 em Mil R$ 198.093 

Iniciando os trabalhos pela avaliação dos dados de conjuntura económica, não se constatam 
variações significativas no cenário macro económico que influenciem alterações na composição da 
carteira de investimentos, porém as questões políticas estão gerando grande volatilidade que jamais 
devem influenciar as decisões do comité, devido ao cenário de incertezas. O comité entende 
apropriado buscar informações para acompanhamento do fluxo cambial e da posição futura de 
estrangeiros na bolsa. As taxas de TPs ainda estão aquém dos parâmetros atuariais exigíveis razão 
pela qual sequer foram abertas cotações para aquisição. Foram recebidos os cupons das NTNs-B em 
15/08 dos Bancos Itaú (Carteira Própria) e BB Previdência, aplicados no fundo Santander Corporate 
Dl, a fim de remunerar os recursos até deliberação pertinente. A empresa Vérios em contato por e-
mail solicitou agendamento de participação em reunião para o dia 03/09 no sentido de conhecer o 
instituto e suas necessidades e deliberou-se por agendar a participação dos mesmos. A empresa 
Economática está solicitando agendamento de demonstração de ferramenta de gestão financeira de 
investimentos no dia 27/08 próximo e deliberou-se por confirmar o agendamento da reunião. A 
Conexão Consultoria solicitou agendamento de apresentação, que a princípio poderá ser realizada a 
partir de 10/09/2014. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 hs, sendo a presente ata assinada 
pelos participantes. 
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