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Ata n° 17/2013 - Aos trinta dias do mês de setembro do ano de 2013, às 10:00 horas, na 
sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os Srs. 
MARCO AURELIO DE THOMMAZO, ROBERTO CASSIANO GUEDES, WILSON PASCHOAL DOS 
SANTOS e JOSÉ FERREIRA MELO FILHO, como convidados os Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUZA 
- Presidente do Bertprev e JOSÉ DANIEL RODRIGUES membro do Conselho Administrativo; 
Iniciando os trabalhos realizou-se análise conjuntural do mercado e os membros do comité 
constataram os seguintes parâmetros para variáveis macroeconómicas (Relatório FOCUS) 
destacando: i) taxa selic mantida com projeção de elevação para o final de 2013 em 9,75% 
aa. cabendo observar que as estimativas do Top5 apontam para valores ligeiramente 
superiores; ii) IPCA com projeção de 5,83% acumulados para 2013; iii) PIB mantido com 
projeção de 2,40% para 2013; iv) Cotação do Dólar em tendência de queda a R$ 2,30; v) A 
estrutura a termo da taxa de juros de longo prazo (ETTJ), verificada no site da ANBIMA 
mantém a tendência de elevação nos juros futuros. Segue mantida a análise de que tal 
elevação da taxa de juros impactará negativamente os títulos públicos pré-fixados, em 
especial os fundos atrelados aos IMA's-B, que vêm apresentando rentabilidade negativa 
expressiva ao longo do ano e, diante da manutenção deste cenário, são esperadas novas 
perdas e grande volatilidade. Considerados os segmentos de aplicações do BERTPREV 
damos continuidade às alterações iniciadas em reuniões anteriores quanto aos 
investimentos em renda fixa na categoria IMA-B, opta-se pela continuidade por 
remanejamentos condicionados ao acompanhamento de mercado e atrelados a fundos Dl's 
e IRFM's; dando prosseguimento com relação ao Credenciamento de instituições financeiras 
foi apresentado o processo concluso da Quest Investimentos para deliberação do Comité de 
Investimentos pela aprovação do credenciamento com emissão do respectivo certificado; o 
Comité revisando os produtos oferecidos indica para avaliação pela Crédito & Mercado os 
seguintes investimentos: - BNP Paribas Targus Dl FIC Fl Referenciado, BNP Paribas Match Dl 
Fl Ref. Crédito Privado, Quest Small Caps FIC FIA, Quest Ações FIC FIA, Quest Yield Renda Fixa 
LP; deliberou-se ainda pela solicitação de produtos de lbrX50 nos Bancos credenciados para 
avaliação. Nada mais, foi encerrada a reunião às 15:30 hs/agendando a próxima reunião 
para o dia 07/10/2013 às 9:30h, sendo a presente a^a^ssmada por todos os presentes. 
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