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COMITÉ DE INVESTIMENTOS
Ata n° 25/2013 - 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 Srs. JOSÉ DANIEL RODRIGUES
membro do Conselho Administrativo, ALEXANDRE HOPE HERRERA - CAF, REJANE WESTIN DA
SILVEIRA GUIMARÃES - CJP; Iniciados os trabalhos foi informado do fechamento dos
investimentos no mês de Outubro/2013 com o montante de R$ 174.092M; a posição dos
investimentos atualizados nesta data é de R$ 175.474M demonstrando o acerto nas
decisões de remanejamento dos investimentos; continuando os membros do comité
realizaram análise conjuntural do mercado e monitoramento de variáreis macroeconómicas,
constatando os seguintes parâmetros, com base no Relatório FOCUS de 14/11/2013,
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 mantém em 2014 para (11,00%); II) na Mediana Top5 (curto prazo) a
projeção do IPCA registrou leve redução para 5,83% acumulados para 2013; III) na Mediana
Agregada o PIB com projeção estável em 2,50% para 2013; IV) na Mediana Agregada a
Cotação do Dólar apresentando elevação discreta em R$ 2,27; V) A estrutura a termo da taxa
de juros de longo prazo (ETTJ-2050) apresentou leve variação atingindo em 6,2500%,
verificada no site da ANBIMA, mantendo a tendência acima de 6,00% a.a.; VI) no
fechamento do Ibovespa da semana até 14/11/2013 foi de 53.451 pontos; Destaque-se que
o juros futuros vem apresentando na última semana queda, mas mantém patamares acima
de 6% a.a. que não eram verificados há pelo menos 3 anos. Tal comportamento ainda
mantém perspectiva desfavorável 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 mas continua interessante a aquisição de títulos públicos que estejam
acima desse patamar por que garantem os requisitos atuariais necessários; 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, tornam-se atrativas as
aplicações em NTNs-B, em especial os títulos com vencimento para 2035 (taxa 6,0675
aproximada), o Comité estabelece o patamar de investimento para aquisição de título
públicos para 2035 - taxa de 6,2% e para 2050 - taxa de 6,25%, em montante entre 5.000
títulos (aproximadamente R$ 11,7M) e 10.000 títulos (aproximadamente R$23,4M), que
serão realizados em pregão eletrônico pelo sistema de Custódia do Banco Itaú, o qual já
somos contratante; o Comité delibera ainda solicitar ao CAF-Bertprev as providências
necessárias para estar apto ao tramite para essa aquisição assim que o momento for
oportuno; o Comité ressaltou quanto a realização do curso CPA20 que se realizará em São
Paulo nos dias 03, 04, 05 e 06 de Dezembro próximo que estão inscritos os Srs. Marco
Aurelio de Thommazo, Roberto Cassiano Guedes e Alexandre Hope Herrera; após o Comité
deliberou por solicitar à Crédito & Mercado um parecer sobre a possibilidade de
investimentos em títulos públicos em razão do momento económico, o que todos
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concordaram; foi verificada a proposta de alteração da Lei 95/13 e indicada as alterações da
minuta a qual segue anexo e aprovada por todos; em razão de adequação à portaria MPAS
440/13 foram verificadas as propostas de novas resoluções sobre o processo administrativo
de aplicações financeiras e sobre o credenciamento de instituições financeiras e que ambas
foram aprovadas por unanimidade; Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às 16:45 hs,
agendando a próxima reunião para o dia 20/11/2013 às 9:30h, sendo a presente ata
assinada por todos os presentes.
MARCO AURELIO DE THOMMAZO
ROBERTO CASSIANO GUEDES
WILSON PASCHOAL DOS SANTOS
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JOSE FERREIRA MELO FILHO
JOSE DANIEL RODRIGUES
ALEXANDRE HOPE HERRERA
REJANE W. DA SILVEIRA GUIMARÃES
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