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Ata n° 24/2013 - Aos onze dias do mês de novembro 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. JOSÉ DANIEL RODRIGUES 
membro do Conselho Administrativo. Iniciados os trabalhos foi proposta a complementação 
das mudanças na legislação que rege o Comité de Investimentos em relação à remuneração 
da função de Secretário do Comité e após breve explanação ficou deliberado o mesmo valor 
do pagamento ao Comité devido ao grande volume de trabalho que deverá ser realizado, 
outro assunto abordado foi quanto ao servidor que prestar esse serviço ser efetivo e estável, 
após argumentações ficou deliberado que deverá ser dessa forma indicada; após foi 
apresentado processo n 9 87/2013 do credenciamento da Empírica quanto especificamente 
aos índices contábeis que não foram atendidos e o Comité delibera por oficiar a empresa 
solicitando esclarecimentos; registrou-se que o valor do patrimônio cresceu para R$ 
174.092M; após os membros do comité realizaram análise conjuntural do mercado e 
monitoramento de variáreis macroeconómicas, constatando os seguintes parâmetros, com 
base no Relatório FOCUS de 08/11/2013, merecedores de destaque: i) taxa SELIC com 
projeção de elevação para o final de 2013 manteve a marca de 10,0% a. a. (mediana -
agregado), cabendo observar que as estimativas na Mediana Top5 apontam em 2014 para 
(11,00%); ii) na Mediana Top5 (curto prazo) a projeção do IPCA registrou elevação para 
5,84% 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 mantendo 
estabilidade em R$ 2,25; v) A estrutura a termo da taxa de juros de longo prazo (ETTJ-2050) 
apresentou forte oscilação atingindo em 6,3805%, verificada no site da ANBIMA, vem 
apresentando na última semana forte elevação nos juros futuros, atingindo patamares que 
não eram verificados há pelo menos 3 anos. Tal comportamento não assegura perspectiva 
favorável para retorno no momento a investimentos indexados à renda fixa pré-fixada, em 
especial ao IMA-B. 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, sem necessidade de alterações na carteira de 
investimentos do instituto, que vem apresentando resultado satisfatório. Outra situação é 
que o quadro de rentabilidade dos títulos públicos, mantida a taxa à 6,05% que garante a 
taxa da meta atuarial para o período, adicionado os custos da custódia dos títulos, torna-se 
atrativa a aplicação em NTNs-B, em especial os títulos com vencimento para 2035 (taxa 6,2% 
aproximada), por essa razão o Comité delibera solicitar do CAF-Bertprev providências 
necessárias quanto ao tramite para aquisição junto ao sistema de custódia bancária para a 
possível realização dessa operação na aquisição destes títulos e que pelas projeções 
atuariais de 2012, embora o fluxo das receitas previdenciárias (R$26.800M) sejam inferior ao 
das despesas (R$56.600M), o saldo do fundo previdenciário corresponde em 2035 a pouco 
mais de R$ 600Milhões para cobertura do déficit no período (R$-29.800M), não 
comprometendo a realização deste investimento; avaliando ainda a política de 
investimentos para 2014, o comité ponderou sobre a possibilidade de ampliar mais uma 
possibilidade de investimentos de curto prazo como alternativa aos investimentos em CDI, 
onde as Operações Compromissadas regulamentadas no Art. 7 inc II da resolução 3922/10, 
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que hoje não temos nenhum limite aprovado para aportes, surge como uma boa 
possibilidade visto que sua rentabilidade é levemente superior aos investimentos em CDI, 
com resgates e aplicações diárias que exigem uma melhor gestão do instituto com maior 
acompanhamento dessa movimentação, oferecendo como alternativa para remuneração de 
recursos em trânsito entre realização de aplicações, o limite da resolução é de 15% e o 
comité sugere 10% para inclusão em nossa política de investimentos. Nada mais havendo, 
foi encerrada a reunião às 15:30 hs, agendando a próxima reunião para o dia 18/11/2013 às 
9:30h, sendo a presente ata assinada portodos^^resentes. 
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