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ESTADO DE SÃO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 06/2014 - Aos três dias do mês de fevereiro 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, WILSON PASCHOAL DOS SANTOS, JOSÉ FERREIRA 
DE MELO FILHO e JOSÉ DANIEL RODRIGUES; Iniciando os trabalhos, e considerando as 
férias do Sr. MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO, os membros escolheram o Sr. 
ROBERTO CASSIANO GUEDES para presidir a reunião do Comité. Na sequência, foi 
apresentado o resultado preliminar acerca do leilão de títulos públicos realizado no 
dia 28.01.2014, no qual seriam adquiridos os títulos públicos com vencimento em 
15.05.2023 para integrar a carteira do Fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO 
RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA Fl no valor de R$ 10.000.000,00. A taxa obtida foi de 
6,75% a.a., superando com sobras a meta atuarial. O fundo captou cerca de R$ 
202.000.000,00, superando a expectativa inicial de R$ 150.000.000,00, em apenas 
dois dias. Devido à boa aceitação pelo mercado, o Banco do Brasil manifestou 
intenção de estruturar novos fundos de características semelhantes. Após, os 
presentes passaram à análise conjuntural do mercado e monitoramento e variáveis 
macroeconómicas, constatando os seguintes parâmetros, com base no Relatório 
FOCUS de 31/01/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,00% 

PIB Mediana agregada 2014 estável 1,91% 

Cotação Dólar Mediana agregada 2014 elevação R$2,47 

Taxa Selic (Méd. Prazo) Mediana Top 5 2014 elevação 11,75% 

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 estável 6,10% 

TxJuros (ETTJ-2050) 31/1/2014 2014 elevação 7,09% 

Ibovespa 31/1/2014 2014 queda 47.638 

Risco Brasil JP Morgan 2014 elevação 272 

Posição dos Investimentos Dezembro 2013 R$176.493Mil X X X 

Destaque-se que os juros futuros apresentaram na última semana, elevação 
significativa após publicação da ATA do COPOM. A indicação para novos aportes no 
segmento de renda fixa pré-fixada ainda é desfavorável no curto prazo, havendo 
preferência por fundos com títulos pós-fixados, e continua interessante a aquisição 
de títulos públicos que estejam acima do patamar de remuneração equivalente a 
IPCA + 6,0%a.a.; pois garantem os requisitos atuariais necessários, porém em razão 
da grande volatilidade apresentada é mantida a recomendação da aquisição de modo 
fracionado, não desperdiçando as taxas que garantem a meta atuarial e as possíveis 
oportunidades de maiores taxas futuras; o comité entende que o momento segue 
apropriado para manter monitoramento das condições de mercado, ainda sem 
possibilidade de alteração na carteira de investimentos face às opções de alocação, 
mantendo os parâmetros de aquisição de títulos públicos em NTN-B com 
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investimentos para 2035 - taxa de 6,55% e para 2050 - taxa de 6,6% em montante 
entre 5.000 títulos aproximadamente R$ 11,5M) e 10.000 títulos (aproximadamente 
R$23M), que serão oportunamente realizados pelo CAF-Bertprev em pregão 
eletrônico ou através de fundos semelhantes ao lançado pelo BB, aguardando ainda a 
sua operacionalidade com a possível contratação de plataforma para negociação dos 
títulos públicos frente as dificuldades de contratação, operação e segurança dessa 
aquisição. O Comité está aguardando a complementação das informações solicitadas 
aos fundos de renda variável que estão com menor desempenho para concluir a 
avaliação de manutenção desses investimentos ou propor alterações na carteira. 
Nada mais havendo foi encerrada às 12:00 hs e a presente ata é assinada por todos 
os presentes. 
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