ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÉ DE INVESTIMENTOS
Ata n° 10/2014 - Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às
09:45 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.
Após, os presentes passaram à análise conjuntural do mercado e monitoramento de
variáveis macroeconómicas, constatando os seguintes parâmetros, com base no
Relatório FOCUS de 21/02/2014, merecedores de destaque:
índice

Referência

Exercício

Situação

Previsão

Taxa Selic

Mediana agregada

2014

estável

11,25%

PIB

Mediana agregada

2014

queda

1,67%

Cotação Dólar (final do ano) Mediana agregada

2014

elevação

R$2,50

Taxa Selic (Méd. Prazo)

Mediana Top 5

2014

estável

11,75%

IPCA (Curto Prazo)

Mediana Top 5

2014

elevação

6,37%

Tx.Juros (ETTJ-2050)

21/2/2014

2014

queda

6,91%

Ibovespa

21/2/2014

2014

queda

47.380

Risco Brasil

JP Morgan

2014

queda

246

Posição dos Investimentos

Janeiro

2014

R$175.870M

XXX

Destaque-se que os juros futuros mantiveram na última semana redução, não se
confirmando a especulação de interferência nos preços por conta dos fundos recém
criados pelo BB e CEF, como consequência da queda nos juros. A hipótese mais
plausível para justificar a redução nas taxas refere-se ao ingresso de recursos
estrangeiros, via conta de investimentos, buscando arbitragem de juros, o que além
de motivar valorização dos títulos públicos no mercado secundário em razão da
maior demanda por papéis, também interferiu na cotação do dólar, que sofreu queda
no mercado à vista. Merece destaque o fato de que, a se confirmar a tendência de
redução nas taxas de juros de mercado nos próximos dias, retoma-se perspectiva
favorável para aplicação em fundos de renda fixa pré-fixada. Os vencimentos mais
curtos, até 2018, já não oferecem, em condições de mercado, rentabilidade
satisfatória para alcance da meta atuarial. O comité registra solicitação do CAF acerca
de indicação de recursos a serem disponibilizados para pagamento dos benefícios
previdenciários do mês de fevereiro 2014, estimados em R$ 340.000,00.
Considerando o recente recebimento de juros de títulos públicos constantes da
carteira do instituto no montante de aproximadamente R$ 180.000,00, haverá
necessidade de resgate no valor de R$ 160.000,00 para total cobertura das
obrigações. O Comité delibera, portanto, pelo resgate no montante de R$ 160.000,00
(cento e sessenta mil Reais) do SANTANDER FICFI CORPORATE REF Dl, para ocorrer no
dia 27/02/2014. Por fim fica registrada a visita do Sr. João Estanislau, representante
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da Nesta DTVM, apresentando o Fundo de Investimentos em Ações "Franklin
Templeton Valor e Liquidez FIA", comprometendo-se a remeter regulamento, lâminas
e demais informações pertinentes para análise do Comité. Nada mais havendo, foi
encerrada a reunião às 15:55 hs e a presente ata é as 5inada por todos os presentes.

ROBERTO CASSIANO GUEDES
WILSON PASCHOAL DOS SANTOS
JOSÉ FERREIRA DE MELO FILHO
JOSÉ DANIEL RODRIGUES

