
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 29/2014 - Aos treze 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, MARCO AURELIO DE THOMMAZO, JOSÉ FERREIRA MELO 
FILHO, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS e JOSÉ DANIEL RODRIGUES, 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 08/08/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,00% 

PIB Mediana agregada 2014 redução 0,81% 

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 redução 6,27% 

Tx. Juros (ETTJ-2050) 12/08/2014 2014 redução 6,16% 

Ibovespa 12/08/2014 2014 elevação 56.442 

Risco Brasil (JP Morgan) 12/08/2014 2014 elevação 234 

Posição dos Investimentos Julho 2014 em Mil R$ 198.093 

Iniciados os trabalhos com a avaliação da modelagem de operacionalização de aquisição dos 
TPs, o Sr. Alexandre enviou emails para as Instituições Financeiras Itaú, BB, Caixa, Bradesco, 
Santander e BTG, os quais estão credenciados em nosso instituto e só houve resposta até o 
momento do Itaú, todavia a taxa apresentada foi de 6,00% para 2045 e 5,93% para 2035^ 
ambas ficaram aquém das taxas mínimas de atratividade estabelecidas. Verificado 
inicialmente que as taxas de atratividade devem ser fixadas o mais próximo possível dos 
eventos de tentativa de aquisição, sempre obedecendo também aos parâmetros atuariais. 
Observa-se também que os bancos comerciais mais tradicionais não se interessam pela 
intermediação destas operações e acreditamos que isso se deve ao fato de suas corretoras 
estarem direcionadas para negociações de interesse de seus fundos de investimentos que 
acabam por gerar receitas maiores com as taxas de administração cobradas. Considerando 
os princípios da administração pública é interessante que façamos pesquisas para encontrar 
corretoras qualificadas que tenham interesse em realizar essas operações. O Sr. Alexandre 
apresentou também email de resposta da SELIC em 11/08/2014, cuja solicitação de proposta 
de contratação da plataforma eletrônica enviada pelo CAF em 19/03/2014 e seguidamente 
reiterada. As informações demonstraram que tanto a contratação quanto a 
operacionalização da plataforma é complexa e inviável no momento. Diante do recuo das 
taxas não há interesse em concretizar as operações e este comité ficará monitorando as 
taxas para uma próxima tentativa, além disso, toda a documentação relativa a platafofma 
eletrônica e as definições de operacionalização com corretagem por instituições finance 
ficará arquivada no processo de contratação da plataforma eletrônica. Foi formulado con 
pela Geração Futuro para curso de capacitação em investimentos nos dias 15 e 16/09, tendo 
duas vagas disponíveis aos membros deste comité, e foi deliberada a participação do Sr. 
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Roberto e Sr. Daniel para inscrição no mesmo. Registra-se também que o aporte referente 
Julho/2014 do repasse previdenciário foi destinado ao SANTANDER FICFI CORPORATE REF Dl 
o montante de R$ 1.490M. Após iniciou-se a avaliação dos dados de conjuntura económica e 
não se constatam variações significativas no cenário macro económico que influenciem 
alterações na composição da carteira de investimentos. Durante a reunião teve-se notícia de 
acidente aéreo em Santos, que provocou a morte do candidato à presidência Eduardo 
Campos; esse fato provocará alterações nas expectativas dos agentes económicos, não 
havendo no momento como inferir suas consequências político económicas. A fim de 
subsidiar futuras decisões o comité opta por solicitar à consultoria Crédito e Mercado a 
avaliação dos seguintes fundos: - BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO, BB PREVIDENCIÁRIO 
RF CREDITO PRIVADO IPCA III e BB AÇÕES PIPE. Avaliados os relatórios de rentabilidade da 
renda variável dos dois últimos anos constata-se que todos os investimentos do instituto 
nesta categoria superam o Ibovespa, com larga margem excluindo-se apenas o Santander 
Small Caps. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:10 hs, sendo a presente ata assinada 
pelos presentes. ;. 
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