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E S T A D O DE S A O P A U L O 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 11/2014 - Aos dez dias do mês de março do ano de 2014, às 10:00 horas, na 
sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os 
Srs. MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO, ROBERTO CASSIANO GUEDES, JOSÉ FERREIRA 
MELO FILHO e JOSÉ DANIEL RODRIGUES; iniciando os trabalhos o Sr. MARCO 
AURÉLIO DE THOMMAZO retorna a presidência do Comité e os presentes passaram à 
análise conjuntural do mercado e monitoramento de variáveis macroeconómicas, 
constatando os seguintes parâmetros, com base no Relatório FOCUS de 07/03/2014, 
merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 queda 11,00% 

PIB Mediana agregada 2014 queda 1,68% 

Cotação Dólar (final do ano) Mediana agregada 2014 queda R$2,48 

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

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 estável 6,37% 

Tx.Juros (ETTJ-2050) 07/03/2014 2014 queda 6,77% 

Ibovespa 21/2/2014 2014 queda 46.244 

Risco Brasil JP Morgan 2014 queda 229 

Posição dos Investimentos Janeiro 2014 R$175.870M XXX 

Destaque-se que os juros futuros inverteram a tendência das duas últimas semanas, 
passando a retomar a trajetória de alta. Na agenda semanal do comité consta: -
convite do Santander através da Sra. Anete para visita ao Asset e que agradecemos o 
convite e estaremos realizando o agendamento oportunamente; - Quest tem espaço 
para aplicação em Small em razão de saída de alguns investidores, o comité avalia 
que não é oportuno o momento para novos aportes mesmo a bolsa estando 
operando em baixa e estarmos com mais de 26% de nosso patrimônio alocado em 
renda variável; - Cali da Franklin Templeton às 14 hs, com início de explanação do 
administrador da carteira de investimentos dos fundos o Sr. Frederico Sampaio, 
gestor de fundos, FRANKLIN TEMPLETON IBX - FIA e FRANKLIN TEMPLETON VALOR E 
FVL - FIA quanto a composição das carteiras e justificativas das escolhas dos papéis e 
estratégias adotadas de investimentos, ficou claro o momento de instabilidade 
doméstica da bolsa e principalmente quanto a indefinição de racionamento de água e 
energia, e ainda questões de impacto consequente da seca o que torna impossível 
qualquer tentativa de vislumbrar um cenário positivo para justificar novos aportes 
em renda variável e o fundo que mais se adequa ao perfil do instituto e deste comité 
é o FRANKLIN TEMPLETON VALOR E LIQUIDEZ - FVL - FIA, o comité propõe a 
solicitação de credenciamento dessa instituição para oportunamente realizarmos 
possíveis futuros aportes; - Cali do BNP Paribas na terça-feira às lOhs, onde foram 
convidados os membros do comité para participação; O comité deliberou pela 
solicitação de contratação de plataforma eletrônica para aquisição de títulos públicos 
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pois o cenário ainda é muito propício para esse tipo de investimento. Nada mais 
havendo, foi encerrada a reunião às 16:00 hs e a presente ata é assinada por todos os 
presentes. 

MARCO AURELIO DE THOMMAZO 

ROBERTO CASSIANO GUEDES 

JOSE FERREIRA DE MELO FILHO 

JOSE DANIEL RODRIGUES 


