
BERTPREV 

ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 10/2013 - Aos doze dias do mês de agosto do ano de 2013, às 9:30 horas, na sede do 
BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os Srs. MARCO AURELIO 
DE THOMMAZO (presidente), ROBERTO CASSIANO GUEDES, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS e 
JOSÉ FERREIRA MELO FILHO (suplente) e convidado o Sr. Antonio Carlos de Souza - Presidente 
do Bertprev e o Sr. Alexandre Hope Herrera - Contador do Instituto; Iniciando os trabalhos o Sr. 
Presidente apresentou o credenciamento do Santander em razão de pendências de 
documentação face a contestação junto à Receita Federal, após discussão ficou deliberado por 
todos pelo credenciamento do Banco ficando em observação quanto à complementação desta 
documentação e que deverá ser cobrada mensalmente do mesmo; após iniciando as atividades 
de análise dos relatórios de Correlação das Carteiras e Riscos da Consultoria Crédito & Mercado, 
os relatórios de composição de carteira dos investimentos do Instituto e em continuidade na 
análise de Renda Variável hoje observadas as carteiras de Small Caps, o conteúdo das carteiras 
comparativamente BNP Paribas Small, Santander Small e IB Small (Itaú) demonstrou que a 
carteira do BNP Small (R$515M) está significativamente menos rentável que os outros dois 
investimentos e com poucas perspectivas de retomada em virtude das escolhas deste fundo 
apostarem em segmento menos favorável da economia e face as notícias das 20 melhores Small 
conforme revista Exame em seu sitio, o Comité deliberou por aportar o montante deste 
investimento no IB Small (Itaú) justificando ainda em razão de menor participação financeira em 
relação ao Santander e a composição da carteira estar mais favorecida em ativos 
potencialmente mais rentáveis conforme a publicação já citada; Iniciada as discussões de Renda 
Fixa, dado o cenário para a elevação da taxa SELIC para 9,25% pelo menos até o final do ano, 
considerando o desempenho dos Fundos IRFMs do BB, o Comité opta por remanejar o 
montante do BB IRF-M TP Fl RF PREV (R$1.591M) para o BB IRF M l TP FIC RF PREV cuja 
proposta foi aprovada por todos; Em próxima reunião no dia 19/08/2013 às 9:30hs, o Comité 
dará continuidade na avaliação da Carteira de lnvestirr>entos em Renda Fixa de IRFM e IMA-B. 
Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 hs, $éát\úa presente ata assinada pelos presentes. 
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