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E S T A D O DE SÃO P A U L O 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 20/2013 - Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de 2013, às 09:45 horas, na 
sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, reuniram-se os Srs. 
ROBERTO CASSIANO GUEDES, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS e JOSÉ FERREIRA MELO 
FILHO, como convidados os Srs. ANTONIO CARLOS DE SOUZA - Presidente do Bertprev, 
ALEXANDRE HOPE HERRERA - CAF do Bertprev e JOSÉ DANIEL RODRIGUES membro do 
Conselho Administrativo; em razão da ausência do Sr. Marco Aurélio de Thommazo que se 
encontra em período de férias, a presidência dos trabalhos ficou a cargo do Sr. Roberto 
Cassiano Guedes. Iniciados os trabalhos, os membros do comité realizaram análise 
conjuntural do mercado e monitoramento de variáreis macroeconómicas, constatando os 
seguintes parâmetros, com base no Relatório FOCUS de 18/10/2013, merecedores de 
destaque: i) taxa SELIC com projeção de elevação para o final de 2013 atingindo pela 
primeira vez a marca de 10,0% a. a. (mediana - agregado), cabendo observar que as 
estimativas na Mediana Top5 já apontavam para tais valores ao final de 2013 (10,0% a. a.) e 
para 2014 (10,50%); ii) na Mediana Top5 (curto prazo) a projeção do IPCA foi 
significativamente elevada para 5,85% acumulados para 2013; iii) na Mediana Agregada o 
PIB com projeção variando sem significância para 2,50% para 2013; iv) na Mediana Agregada 
a Cotação do Dólar novamente reduzida ligeiramente mantendo tendência de queda para R$ 
2,25; v) A estrutura a termo da taxa de juros de longo prazo (ETTJ-2050), verificada no site da 
ANBIMA, vem apresentando grande variação nos juros futuros, oscilando em torno de 
patamares verificados há cerca de 30 dias. Tal comportamento não assegura perspectiva 
favorável para retorno no momento a investimentos indexados à renda fixa pré-fixada e, em 
especial ao IMA-B. Registra-se realização de reunião com a Privatiza DTVM, onde foram 
anunciados estudos quanto à possibilidade de elevação de novos aportes no fundo SMALL 
CAPPS da QUEST, que o comité manterá em análise para decisão futura. Também foi 
realizada conferência telefónica com o Gestor dos fundos de renda fixa do Santander, que 
apontou trabalhar com cenário indefinido para o próximo semestre. A indicação para novos 
aportes no segmento de renda fixa é neutra. Passando às deliberações, o comité entende 
que o momento segue apropriado para observação das condições de mercado, s 
necessidade de alterações na carteira de investimentos do instituto, que vem apresentan 
resultado satisfatório. Foram recebidas algumas lâminas de fundos de investimentos, que 
serão analisadas na próxima reunião. Os membros Roberto e Wilson afirmam ter sido 
amplamente satisfatória a participação no curso de "Fundamentos de Análise de 
Investimentos" patrocinado pela Nesta DTVM e Franklin Templeton, com discussões que 
variaram de análise de risco em investimentos a projeção de cenários económicos para o 
ano de 2014. O comité delibera também acerca de envio de ofício ao FIC FIP KINEA II, 
objetivando colher informações acerca de cronograma para novos aportes no Fundo e 
correspondência à NESTA DTVM solicitando lâminas de fundos da Franklin Templeton, 
informando-os acerca dos procedimentos necessários ao possível credenciamento da 
instituição. Nada mais, foi encerrada a reunião às 15:50 hsy agendando a próxima reunião 
para o dia 29/10/2013 às 9:30h, sendoajii£S£níÊ_ala_assina(la por todos os presentes. 



q BERTPREV 

(^nálUuÚo c/e '^reiUc/êmcia ÓTocia/ c/os ÓTemUdo-reó 

^tíÁ/ieoó c/o Q/fluAicctyUo c/e ^fâev&oaa 

E S T A D O 

WILSON PASCHOAL DOS SANTOS 

JOSÉ FERREIRA MELO FILHO 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

ALEXANDRE HOPE HERRERA 

JOSÉ DANIEL RODRIGUES 


