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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 07/2014 - Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 09:45 horas, na 
sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os 
Srs. ROBERTO CASSIANO GUEDES, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS, JOSÉ FERREIRA 
DE MELO FILHO e JOSÉ DANIEL RODRIGUES; Iniciando os trabalhos, e considerando as 
férias do Sr. MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO, os membros escolheram o Sr. 
ROBERTO CASSIANO GUEDES para presidir a reunião do Comité. Após, os presentes 
passaram à análise conjuntural do mercado e monitoramento de variáveis 
macroeconómicas, constatando os seguintes parâmetros, com base no Relatório 
FOCUS de 07/01/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 elevação 11,25% 

PIB Mediana agregada 2014 queda 1,90% 

Cotação Dólar Mediana agregada 2014 estável R$2,47 

Taxa Selic (Méd. Prazo) Mediana Top 5 2014 estável 11,75% 

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 queda 5,98% 

Tx.Juros (ETTJ-2050) 31/1/2014 2014 queda 7,08% 

Ibovespa 31/1/2014 2014 elevação 48.073 

Risco Brasil JP Morgan 2014 queda 251 

Posição dos Investimentos Janeiro 2014 R$175.870M XXX 

Destaque-se que os juros futuros apresentaram na última semana uma redução 
motivada pela queda nas expectativas de inflação. A indicação para novos aportes nò̂  
segmento de renda fixa pré-fixada ainda é desfavorável no curto prazo, havendo 
preferência por fundos com títulos pós-fixados, e continua interessante a aquisição 
de títulos públicos que estejam acima do patamar de remuneração equivalente a 
IPCA + 6,0%a.a., pois garantem os requisitos atuariais necessários; aguarda-se, 
todavia, disponibilização de plataforma eletrônica para realização das operações em 
leilão da Secretaria do Tesouro Nacional. Quanto ao repasse de recursos referentes à 
competência Janeiro/2014, previsto para hoje, o Comité delibera, conforme 
arrazoado anteriormente, por aplicar os valores no Fundo SANTANDER FICFI 
CORPORATE REF Dl. Fica registrada a visita de representantes da Caixa Económica 
Federal para apresentação de fundos de investimentos, O Comité, tendo recebido 
minuta de regulamento do Fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS 
PÚBLICOS IPCA III Fl, opta por remeter as informações à Consultoria Crédito & 
Mercado, visando parecer que possa subsidiar deliberação futura acerca de possível 
investimento. O desempenho da carteira de investimentos do Bertprev foi 
fortemente impactado no mês de janeiro pela variação negativa do IBOVESPA, que 
no primeiro dia do mês registrava 50341 pontos e no último dia, 47638 pontos 
(queda de aprox. 5,3%). Os demais investimentos apresentaram resultado positivo e 
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satisfatório, consideradas as condições de mercado. Nada mais havendo, fc 
encerrada a reunião às 14:20 hs e a presente ata é assinada por todos os presentes. 

JOSE DANIEL RODRIGUES 

ROBERTO CASSIANO GUEDES 

WILSON PASCHOAL DOS SANTOS 
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