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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 20/2014 - Aos vinte e oito dias do mês de maio 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, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS, membros do Comité de Investimentos da autarquia 
e ALEXANDRE HOPE HERRERA-CAF; 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 
23/05/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,25% 

PIB Mediana agregada 2014 elevação 1,63% 

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

Taxa Selic (Méd. Prazo) Mediana Top 5 2014 redução 11,35% 

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 redução 6,35% 

Tx. Juros (ETTJ-2050) 27/05/2014 2014 redução 6,19% 

Ibovespa 27/05/2014 2014 redução 52.172 

Risco Brasil 27/05/2014 JP Morgan 2014 elevação 216 

Posição dos Investimentos Abril 2014 xxx R$186.681M 

Iniciando os trabalhos o Sr. Alexandre comunicou sobre contato mantido com o Instituto de 
Previdência de Santos com a área financeira, e confirmou que eles vem realizando operações 
de aquisição de títulos públicos, após breve explanação da operação o comité solicitou ao 
CAF que se realize agendamento de visita ao Instituto de Santos para conhecer melhor os 
procedimentos de operação; Em 27/05/2014 os juros futuros estão mantendo ritmo 
decrescente atingindo 6,19% e o risco país uma pequena elevação para 216 pts, o Comité 
ainda não vislumbra a presença de elementos que recomendem alteração na estratégia de 
investimentos; continua o destaque que os IMAs vem rentabilizando positivamente porém 
sem consistência para o longo prazo em razão dos aportes internacionais detectados 
anteriormente, devido a manutenção das taxas atrativas dos títulos públicos para a renda 
fixa e o preço baixo de nossa bolsa no que se refere a renda variável; a seguir o Sr. Ferreira 
apresentou o processo de credenciamento da empresa FRANKLIN TEMPLETON a qual 
completou a documentação para conclusão, porém ainda não houve interesse em realizar 
aplicações em fundos desta empresa, o comité delibera pelo credenciamento da mesma por 
prazo de 180 dias em razão desse processo ter tramitado antes de alteração da resolução; 
Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às^3/30 hs e a presente ata é assinada por 
todos os presentes. 
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