BERTPREV
E S T A D O DE SÃO P A U L O

COMITÉ DE INVESTIMENTOS
Ata n° 19/2013 - Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de 2013, 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 e JOSÉ FERREIRA MELO
FILHO, como convidados os Srs. ANTONIO CARLOS DE SOUZA - Presidente 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
11/10/2013, merecedores de destaque: i) taxa SELIC mantida com projeção de elevação para
o final de 2013 em 9,75% a. a. (mediana - agregado), cabendo observar que as estimativas
na Mediana Top5 apontam para valores superiores 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
reduzida para 5,77% acumulados para 2013; iii) na Mediana Agregada o PIB com projeção
variando sem significância para 2,48% para 2013; iv) na Mediana Agregada a Cotação do
Dólar reduzida ligeiramente mantendo tendência de queda para R$ 2,29; v) A estrutura a
termo da taxa de juros de longo prazo (ETTJ-2050), verificada no site da ANBIMA, inverteu
tendência dos juros futuros, encontrando-se atualmente em queda (e significando
valorização dos títulos), voltando aos patamares verificados há cerca de 30 dias. Tal
comportamento diverge daquele que seria esperado com a elevação da taxa SELIC,
podendo-se especular que a valorização dos títulos pré-fixados possa ser explicada por
ingresso de recursos estrangeiros, em busca das elevadas taxas de juros praticadas no Brasil
quando comparadas aos demais países. Passando às deliberações, o comité entende que o
momento é apropriado para observação das condições de mercado, e também da questão
que envolve a elevação do teto da dívida americana, capaz de provocar grande repercussão
nos mercados mundiais, sem que seja possível prever as consequências que adviriam de um
Default da dívida soberana americana. No segmento renda variável, o comité optou por
solicitar lâminas de fundos de investimento indexados ao IBRx50, a saber BTG PACTUAL
DINÂMICO IBRX 50 AÇÕES, ITAÚ INSTITUCIONAL IBRX ATIVO Fl AÇÕES, BRADESCO
INSTITUCIONAL IBRX ATIVO Fl AÇÕES, BNP PARIBAS ACE IBRX FIC AÇÕES E BB INDEXADO
IBRX FIC AÇÕES. Tais fundos foram escolhidos do ranking da Crédito&Mercado (Base
30.09.2013), dentre as instituições já credenciadas para investimentos junto ao BERTPREV.
Considerando necessidade de estabelecer procedimentos para aplicação de recursos
oriundos de repasse da PMB, o comité delibera que, em caso de não existir decisão de
aplicação expressa anteriormente, os recursos deverão ser aplicados assim que disponíveis
no instituto, em fundos Dl já credenciados anteriormente, visando preservar-lhes o valor,
até que, oportunamente o comité delibere a respeito. O comité solicita à Coordenadoria
Jurídica elaboração de proposta para regramento desta possibilidade. Nada mais, foi
encerrada a reunião às 16:30 hs, agendando a próxima reunião para o dia 14/10/2013 às
9:30h, sendo a presente ata assinada por todos os present
ROBERTO CASSIANO GUEDES
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