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ESTADO DE SAO PAULO 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 

Ata n° 12/2014 - Aos dezessete dias do mês de março do ano de 2014, às 10:00 
horas, na sede do BERTPREV, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, Jd. Lido, 
reuniram-se os Srs. MARCO AURÉLIO DE THOMMAZO, ROBERTO CASSIANO GUEDES e 
JOSÉ FERREIRA MELO FILHO; iniciando os trabalhos o Sr. Presidente e os presentes 
passaram à análise conjuntural do mercado e monitoramento de variáveis 
macroeconómicas, constatando os seguintes parâmetros, com base no Relatório 
FOCUS de 14/03/2014, merecedores de destaque: 

índice Referência Exercício Situação Previsão 

Taxa Selic Mediana agregada 2014 estável 11,00% 

PIB Mediana agregada 2014 elevação 1,70% 

Cotação Dólar (final do ano) Mediana agregada 2014 elevação R$2,49 

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

IPCA (Curto Prazo) Mediana Top 5 2014 elevação 6,39% 

Tx.Juros (ETTJ-2050) 14/03/2014 2014 elevação 7,12% 

Ibovespa 14/03/2014 2014 queda 44.965 

Risco Brasil JP Morgan 2014 elevação 247 

Posição dos Investimentos Fevereiro 2014 R$178.720M XXX 

Os juros futuros continuam mantendo a tendência da trajetória de alta. Na agenda 
semanal do comité consta: - foi oficiado o presidente do instituto e posteriormente 
aberto processo de contratação da plataforma eletrônica; - Prospecto de 
investimentos em fundo de multimercado do SulAmérica Investimentos e o comité 
achou interessante e que se solicite relatório de análise da consultoria; - Prospecto de 
investimentos em fundo de Títulos Públicos LTN do Banco do Brasil e que o comité 
neste momento mantém ainda em análise em razão do risco de inflação ainda estar 
sem parâmetros de controle pelo governo, o que propicia instabilidade das taxas; o 
comité solicita relatório de análise do fundo FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL -
FIA o qual se enquadra mais no nosso perfil de investimento e por se tratar de um 
fundo mais estável em razão do alto volume de caixa na composição da carteira do 
fundo; O comité aguarda o fechamento do relatório mensal de Fevereiro/2014 para 
manifestar-se quanto ao resultado do mês tendo em vista o crescimento patrimonial 
no período. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às 16:00 hs e a presente ata 
é assinada por todos os presentes. 
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